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A. Evolutia institutiei in raport cu mediul in care isi desfasoara activitatea si 

in raport cu sistemul institutional existent 

A.1. Prezentarea succinta a colaborarii cu institutii si organizatii care se adreseaza 

aceleiasi comunitati 

In cursul anului 2018, Biblioteca Municipala “Mihai Ralea” Husi a colaborat cu 

urmatoarele institutii: 

- autoritati publice si alte institutii: Consiliul Local Husi, Primaria Mun. Husi, 

Politia Municipiului Husi, Cercul Militar Husi, Centrul pentru Recuperarea 

Persoanelor cu Handicap Husi, Serviciul Comunitar de Asistenta a Persoanelor cu 

Dizabilitati Husi, Biblioteca Judeteana “N. Milescu Spatarul” Vaslui, Biblioteca 

Municipala “Stroe Belloescu” Barlad, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Casa 

Corpului Didactic Vaslui, Casa Judeteana de Pensii Vaslui; 

- institutii de cultura: Clubul Elevilor Husi; 

- institutii neguvernamentale: Fundatia “Star of Hope”, Clubul “Kiwanis”, 

Congregatia Surorilor Franciscane, Clubul “Rotary” Husi, Asociatia “Solidar” 

Husi, Asociatia Culturala “Luna Albastra” Husi; 

- licee, scoli si gradinite: Colegiul National “Cuza Voda” Husi, Colegiul “Dimitrie 

Cantemir” Husi, Seminarul Teologic “Sf. Ioan Gura de Aur” Husi, Liceul 

Tehnologic “Ioan Corivan” Husi, toate scolile gimnaziale si gradinitele din 

municipiu. 

A.2. Analixa mediului intern si extern, puncte tari, puncte slabe, oportunitati, 

amenintari 

Analiza SWOT pune in lumina punctele tari si slabe ale bibliotecii municipale, 

asociate cu oportunitatile si amenintarile existente la acest moment. Punctele tari si 

punctele slabe se refera la serviciile oferite de biblioteca, la calitatile intrinseci ale 

acestora, precum si la resursele umane, materiale si financiare ale bibliotecii 

(factorii interni), in timp ce oportunitatile si amenintarile analizeaza mediul 

exterior (factorii externi). Analiza SWOT implica intelegerea si analizarea 

punctelor tari si a celor slabe, precum si identificarea aspectelor care ar putea 

favoriza sau ameninta viabilitatea acestora. In acest fel, se vor putea valorifica la 



maxim punctele forte, se vor rezolva deficientele, se vor valorifica ocaziile 

favorabile si se vor lua masuri de diminuare a riscurilor. 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI – AVANTAJE PUNCTE SLABE - DEZAVANTAJE 

-Biblioteca mun. Husi beneficiaza de un 

spatiu generos, suficient pentru 

desfasurarea activitatilor specifice 

institutiei; 

-Institutia functioneaza in doua sectii: 

sectia pentru adulti si sectia pentru 

copii; 

-Amplasarea bibliotecii este una 

centrala; 

-Biblioteca beneficiază de mobilier 

astfel încat sa poata stoca documente 

pentru a permite utilizatorului acces la 

acestea; 

-Colectia de documente de biblioteca pe 

care Biblioteca Municipala Husi le 

detine este de 129.293 unitati de 

inventar; 

-Colectiile enciclopedice, constituite si 

structurate pentru a servi celor mai 

diverse interese de informare, studiu, 

lectura, educatie si loisir ale 

utilizatorilor; 

-Acces gratuit la internet pe statii de 

lucru si acces wireless pentru 

calculatoarele personale ale utilizatorilor 

in intreaga institutie. Se ofera indrumare 

in utilizarea calculatorului si ajutor in 

demersul utilizatorului de a gasi o 

anumita informatie, la care se adauga si 

suport in comunicarea online; 

-Conditii de acces facil si 

nediscriminatoriu la informatie si 

cultura pentru toate categoriile de 

public; 

 -Personalul de specialitate bine pregatit, 

-In ciuda achizitiilor de carte din ultimii 

ani, colectiile bibliotecii municipale sunt 

inca invechite; 

-Numar insuficient pentru imprumutul 

altor tipuri de documente (audio-video 

si electronice DVD-uri); 

-Dotarile, in special de mobilier sunt 

invechite, existand elemente chiar mai 

vechi de 20 de ani, structura 

mobilierului neputand fi utilizata in 

prezentarea de noi suporturi 

informationale; 

-Numarul insuficient de rafturi in 

depozitele de carte; 

-Imbatranirea parcului IT, datorita 

evolutiei rapide a tehnologiei si 

imposibilitatea satisfacerii asteptarilor 

utilizatorilor din acest punct de vedere; 

-Nu s-a reusit crearea unei pagini web a 

bibliotecii, din lipsa fondurilor, 

promovarea serviciilor institutiei 

facandu-se pe site-urile de socializare; 

-Mediul de afaceri are o implicare 

redusa in sustinerea activitatilor 

culturale realizate de biblioteca; 

-Sanse reduse de atragere a 

sponsorizarilor, datorita lipsei resurselor 

umane specializate in aceasta activitate. 

 



cu competente in selectarea, prelucrarea, 

organizarea, gestionarea si valorificarea 

informatiei; 

-Bugetul institutiei este asigurat de catre 

Consiliul Local Husi si asigura integral 

cheltuielile de salarizare si functionare a 

institutiei. 

 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI PERICOLE 

-O imagine buna in randul comunitatii 

locale, biblioteca fiind locul unde se 

poate consuma cultura cel mai bine, 

majoritatea populatiei considerand ca 

biblioteca este necesara in viata unei 

comunitati; 

-Impunerea ca principal furnizor si 

integrator de educatie non-formala, 81% 

din utilizatorii bibliotecii rezolvand o 

problema personala prin intermediul 

acesteia; 

-Conlucrarea cu sistemul de invatamant 

in vederea derularii de programe in 

parteneriat; 

-Asigurarea comunicarii directe dintre 

persoanele ramase la domiciliu si cele 

care au ales o forma de migratie in 

cautarea unui loc de munca in 

strainatate; 

-Crearea de medii creative pentru 

grupurile de utilizatori ce au ales ca loc 

de intalnire biblioteca publica; 

-Utilizarea, in cadrul activitatilor 

nespecifice de biblioteca, a persoanelor 

dispuse sa voluntarieze in sprijinul 

comunitatii locale. 

 

-Insuficienta constientizare de catre 

administratia locala si comunitate ca 

biblioteca publica are un rol de centru 

cultural, centru de informare, centru de 

educatie; 

-Posibilitatea alocarii unor resurse 

insuficiente realizarii performante a 

programului de management, a 

programelor si proiectelor bibliotecii; 

-Surse alternative de informare: Internet, 

radio, TV; 

-Asocierea in mentalul colectiv a ideii 

ca biblioteca este exclusiv locul unde se 

citeste, coroborat cu dezinteresul pentru 

lectura, conduce la o scadere a 

interesului pentru biblioteca publica; 

-Intarzieri in dotarea cu mobilier si cu 

echipamente, avansul tehnologic cerand 

solicitari permanente pentru mentinerea 

la zi a infrastructurii; 

-Cresterea preturilor la carte si alte 

documente de biblioteca (CD-uri, DVD-

uri, BlueRay-uri). 

 

 

 



A.3. Evolutia imaginii existente si masuri luate pentru imbunatatirea acesteia 

Biblioteca a incetat sa mai fie un depozit inert de documente, singurul serviciu 

oferit utilizatorilor fiind imprumutul de carte. Biblioteca este poarta locala de acces 

la informatie si ofera utilizatorilor conditiile de baza pentru invatarea pe tot 

parcursul vietii, pentru castigarea independentei in luarea deciziilor si pentru 

dezvoltarea culturala.  

 Biblioteca municipala Husi este centru local al informarii, care faciliteaza 

accesul utilizatorilor sai la orice fel de cunoastere si informatie. Este o forta vie in 

serviciul educatiei, culturii si informarii, ca agent esential in incurajarea 

progresului social, prin actiunea sa asupra spiritului oamenilor, acestia beneficiind 

de gratuitatea folosirii colectiilor fara nici un fel de restrictie, indiferent de varsta, 

profesie, religie, pregatire culturala. 

 In centrul serviciilor bibliotecii municipale sunt unele misiuni-cheie 

referitoare la informare, educatie si cultura: 

- crearea si intarirea deprinderilor de lectura la copii, incepand de la varste fragede 

(concretizat prin vizitele efectuate in gradinitele din municipiu pentru a le prezenta 

prescolarilor ultimele achizitii de carte de la sectia copii); 

- sustinerea educatiei individuale la toate nivelurile; 

- oferirea de posibilitati pentru dezvoltarea imaginatiei si creativitatii personale 

(Clubul Chitibus – ateliere handmade, aflat deja la al saselea an de existenta, 

cursuri foto, Clubul Sissy – de limba franceza); 

- promovarea valorilor locale; 

- asigurarea accesului cetatenilor la toate tipurile de informatii 

- facilitatea deprinderii abilitatilor informationale si de operare a calculatorului (in 

cadrul celor doua Centre de Internet pentru Public). 

A.4. Masuri luate pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari 

Pentru a cunoaste beneficiarii existenti si cei potentiali ai Bibliotecii “M. Ralea” 

Husi au fost intreprinse urmatoarele: 



a) observatia directa – exersata in procesul comunicarii directe utilizator-

bibliotecar; 

b) interviul de referinta – prin acest tip de comunicare se obtin informatii care 

contureaza profilul individual al utilizatorului si nevoile sale de informare; 

c) rapoartele statistice – acestea ofera informatii asupra structurii si marimii 

categoriilor dupa statutul ocupational, varsta, studii, sex si asupra preferintelor de 

lectura pentru documente, dupa continut (domeniul al cunoasterii) sau tip de obiect 

(pe suport traditional sau electronic); 

d) chestionarul – prin aceasta metoda bibliotecarul ia cunostinta de necesitatile 

culturale ale comunitatii. 

A.4. Grupurile tinta ale activitatilor institutiei 

In general, activitatile desfasurate de catre Biblioteca Municipala Husi incearca sa 

acopere toate categoriile de varsta: prescolari, elevi, studenti, angajati, pensionari. 

Este adevarat, ca in ultimii ani, din dorinta de a atrage cat mai multi copii catre 

biblioteca si pentru a ne ralia cerintelor lor, Biblioteca si-a indreptat foarte mult 

atentia catre prescolari si scolari, prin cluburi (Chitibus, Biblioteen), ateliere de 

lucru (Atelierele copilariei), biblioteca de vacanta, Clubul “Sissy” – limba 

franceza. 

A.6. Profilul beneficiarului actual 

Intre beneficiarii institutiei noastre se pot numara cele mai diverse categorii socio-

profesionale si de varsta. Sunt cerute mai ales cursurile de limbi straine si de 

initiere in utilizarea calculatorului. 

Statistica utilizatori: 

- inscrisi in 2018 – 312 

- frecventa – 14.527 

- numar documente difuzate (imprumut la domiciliu si sala de lectura) – 31.825 

- numar participanti la evenimente culturale – 1.162 



B. Evolutia profesionala a institutiei si propuneri pentru imbunatatirea 

acesteia 

Intreaga activitate a Bibliotecii municipale “M. Ralea” Husi a urmarit sa 

corespunda politicilor culturale la nivel national, precum si strategiei culturale 

locale. 

Au fost organizate si prelucrate toate documentele intrate in biblioteca pe parcursul 

anului 2018 – 964 volume (558 de volume – provenite din fonduri publice - in 

valoare de 33.550 lei, 406 provenite din donatii) si 5 ziare locale si nationale in 

valoare de 2.630 lei. 

Planul anual de achizitie a documentelor a avut in vedere structura colectiilor deja 

constituite, relatia directa dintre cerintele publicului si resursele financiare alocate. 

Documentele care au facut obiectul completarii colectiilor, indiferent de sursa, au 

fost prelucrate din punct de vedere biblioteconomic si inscrise in evidenta 

individuala si globala. 

Au fost intocmite acte de primire pentru 406 de carti, intrate in biblioteca fara acte 

insotitoare. 

Activitatea institutiei privind serviciile pentru utilizatori si atragerea spre 

informatii, studiu si lectura se concretizeaza prin urmatorii indicatori: 

1. Numar de vizite la biblioteca (frecventa) – 14.527 

2. Numar de utilizatori inscrisi – 312 

3. Numar de documente consultate – 31.825 

4. Total documente intrate – 964 

5. Documente existente in colectiile institutiei – 129.293 

6. Numar total de activitati culturale – 19 

7. Numar de participanti la activitatile culturale – 1.162 

8. Numar de expozitii realizate – 42 

9. Numar voluntari – 10 



Pentru perioada urmatoare ne propunem atragerea unui numar mai mare de 

participanti la activitatile organizate de biblioteca, precum si achizitia mai 

consistenta de documente pentru a veni in intampinarea cerintelor utilizatorilor. 

C. Organizarea, functionarea institutiei 

Biblioteca Municipala “M. Ralea” Husi are Regulament propriu de organizare si 

functionare, actualizat anual, precum si un Regulament de ordine interioara si un 

Cod de etica, toate documentele fiind aduse la cunostinta angajatilor. De asemenea, 

prevederile acestor documente referitoare la utilizatori sunt aduse la cunostinta 

acestora, prin afisare la sediul institutiei. 

Institutia functioneaza pe mai multe servicii: 

Sectia pentru adulti este compusa din: 

- imprumut la domiciliu; 

- sala de lectura; 

- centrul de internet pentru public; 

- catalogare, clasificare si conservarea colectiilor; 

- legatorie; 

- financiar. 

Sectia pentru copii: 

-imprumut la domiciliu si sala de lectura; 

- centrul de internet pentru public. 

In anul 2018, au fost promovati in grad profesional, ca urmare a indeplinirii 

conditiilor prevazute de lege, urmatorii angajati: 

- iulie 2018 – Anghelus Carmen (de la treapta I la treapta IA). 

In perioada 12 - 23 februarie 2018 a participat la modulul II al cursului de 

calificare in meseria de bibliotecar, desfasurat la Biblioteca Judeteana “N. Milescu 

Spatarul”, 1 angajat - Herea Gabriela. 



Masuri luate in urma controalelor, verificarii/auditarii din partea autoritatii sau a 

altor organisme de control in perioada raportata 

Nu e cazul. 

D. Analiza situatiei economico-financiare a institutiei 

In anul 2018 cheltuielile Bibliotecii Municipale “M. Ralea” au fost, dupa cum 

urmeaza: 

• Cheltuieli de personal – 436.712 lei 

• Achizitia de documente – 36.180 lei 

• Alte cheltuieli materiale – 64.253 lei 

Principalele activitati desfasurate in cadrul compartimentului financiar-contabil au 

constat in: 

• Angajarea, ordonantarea si efectuarea platilor s-a facut numai in baza legala 

pentru respective cheltuiala, toate documentele fiind supuse vizei CFP; 

• Respectarea procedurilor legale privind procedurile de angajare, lichidare, 

ordonantare si plata a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, 

contabilizarea si raportarea lor; 

• Transmiterea situatiilor financiare trimestriale; 

• Monitorizarea lunara a cheltuielilor de personal, intocmirea statelor de plata 

pentru salarii, intocmirea declaratiilor privind efectuarea viramentelor catre 

bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. 

E. Sinteza programelor si a planului de actiune pentru indeplinirea 

obligatiilor asumate prin proiectul de management 

In conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu resursele materiale si 

umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale institutiei au fost: 

- sa indeplineasca sarcinile care ii revin, conform legislatiei in vigoare, in calitate 

de biblioteca municipala; 

- sa sustina formarea continua a personalului, in scopul dobandirii competentelor 

necesare tehnicii moderne si sa faciliteze activitatile de cercetare biblioteconomica; 



- sa-si consolideze rolul de centru de educatie permanenta, prin incheierea unor 

parteneriate cu institutii locale de cultura, scoli, licee, ONG-uri; 

- sa organizeze activitati pentru comunitatea pe care o deserveste, care sa 

contribuie la o mai buna perceptie a rolului bibliotecii in cadrul comunitatii; 

- sa creeze posibilitati de extindere a accesului la informare si educatie permanenta; 

- sa diversifice, calitativ si cantitativ, oferta de servicii pentru utilizatori; 

- sa actioneze eficient in sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori; 

- sa extinda colaborarea cu alte biblioteci, in vederea atragerii de noi resurse 

informationale; 

- sa stabileasca criterii relevante de evaluare a serviciilor de biblioteca, in 

conformitate cu bibliografia de specialitate; 

- sa-si asume implementarea unei politici coerente de imbunatatire a calitatii 

resurselor umane, prin accesul nepreferential si transparent la perfectionarea 

profesionala continua a angajatilor institutiei; 

- sa utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achizitii a publicatiilor si a 

celor culturale prin promovarea cu consecventa a principiilor de eficienta in 

gestionarea resurselor financiare si a celor umane, utilizand monitorizarea si 

analiza indicatorilor de performanta; 

- consolidarea resurselor materiale si umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

Proiecte in cadrul programelor: 

- “Atelierele copilariei” – ateliere de lucru handmade din diferite materiale, pentru 

copiii intre 7-10 ani, in fiecare marti si joi ; 

- “Clubul Chitibus” – atelier handmade pentru copii, 4 -14 ani, aflat in al saselea an 

de existenta, vinerea si sambata; 

- “Biblioteca de vacanta” – in perioada 15 iunie-15 septembrie, 10 voluntari ai 

bibliotecii (elevi ai claselor a XI-a de la Colegiul National Cuza Voda Husi), au 

desfasurat cursuri de teatru (luni), limba engleza (marti), sah (miercuri), limba 



franceza (joi) si desen (vineri) pentru grupe a cate 20-25 de copii cu varsta intre 7-

14 ani; 

- “Scoala altfel” – zilnic, cel putin 60 de elevi, au vizionat filme, documentare, au 

participat la auditii si concursuri pe diferite teme si au vizitat sectiile bibliotecii; 

-“Oul nazdravan” – concurs judetean de creatie artistica, aflat la a 8-a editie; 

-“Biblioteca vine la tine” – biblioteca mobila in colaborare cu Centrul pentru 

Recuperarea Persoanelor cu Handicap Husi; bibliotecarii merg la centru, fac 

inscrieri, duc si aduc volume de carti; 

-“Campioni in lumea povestilor” – Proiect judetean in colaborare cu Inspectoratul 

Scolar Judetean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, proiect aflat in al 5-lea an 

de desfasurare; 

-“Deschide usa, crestine” si “Festivalul primaverii” – doua proiecte judetene in 

colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui,  

aflat in al 6-lea an de desfasurare; 

-“Cuvinte potrivite” – proiect in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean 

Vaslui, Gradinita nr. 10 Husi, Scoala cu clasele I-VII Cretesti, pe durata a 4 ani; 

-“Trofeul Micul Cititor” – recompense constand in carti si dulciuri pentru cei mai 

fideli mici cititori; 

-“Fii cel mai bun!” – concurs de interpretare a operelor lui Ion Creanga, realizat cu 

elevii claselor a III-a de la Gimnaziul “Anastasie Panu”. 

Alte activitati si evenimente specifice institutiei: 

- 9 ianuarie – „Ai citit aceste cărţi?”, expoziţie de carte realizată în cadrul 

Sălii de lectură. 

- 15 ianuarie – „Pe urmele lui Eminescu”, activitate realizată de elevii 

claselor a V-a A, a VI-a A, a VI-a D de la Gimnaziul „M.Sadoveanu” îndrumaţi de 

prof. Turbatu Dana, prof. Solomon Nicoleta. 

- 15 ianuarie – „Educaţiunea e cultura caracterului, cultura e educaţiunea 

minţii”- Mihai Eminescu, expoziţie de carte. 



- 18 ianuarie – „Ioan Slavici - portret în oglinda timpului”, expoziţie de 

carte. 

 - 1 februarie – „Ştefan Luchian - portul plastic al florilor”, expoziţie de carte. 

 - 6 februarie  – „Geo Bogza - 110 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

 - 8 februarie – „Jules Verne -190 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

 - 26 februarie – „Bogdan Petriceicu Haşdeu -180 de ani de la naştere”, 

expoziţie de carte. 

 - 5 martie – „Anotimpurile lui Vivaldi”- 340 de ani de la naşterea sa, 

expoziţie de carte. 

 - 26 - 30 martie Şcoala Altfel - Colegiul National „Cuza Voda” Husi 

  - 26 martie – Vizionare „Croitoraşul cel Viteaz”, cls.0 şi grupa mare 

de la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, înv. Vasiliu Marcica şi Osman Cătălina. 

  - 27 martie – Vizionare „Anna Karenina”, cls.a X-a SN1 şi a XI-a 

SN2 de la Colegiul National „Cuza Vodă”, prof. Teclici Daniela. 

  - 27 martie – „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, activitate 

organizată de elevii claselor a VI-a B şi a VI-a A de la Şcoala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu”, prof. Guţu Culina şi Brânză Gabriel. 

  - 28 martie – Vizionare „Marţianul”, cls. a XII-a MI, cls. a X SN3, cls. 

a XII-a Filo1de la Colegiul „Cuza Vodă”, prof. Lungu Daniela. 

  - 29 martie – Vizionare „Lista lui Schindler”, cls. a XI-a SN3, a XI-a 

SS1, prof. Teclici Daniela. 

 - 30 martie – „Vincent van Gogh -165 de ani de la naşterea sa”, expoziţie de 

carte. 

 - 16 aprilie  - „Henry James (1843 –1916), scriitor, romancier, dramaturg, 

scenarist, critic literar american”, 175 de ani de la naşterea sa, expoziţie de carte. 

- 16 - 20 aprilie – Şcoala Altfel la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”:  

-16 aprilie – Vizionare „Marea Hoinăreală”, cls. a VI-a D, prof.  

Turbatu Dana, Şcoala Gimnazială „M.Sadoveanu” 

- 18 aprilie – Vizionare „Planetele”, „Dinozaurii” şi activitatea cu 

părinţii „Lectura prin puterea exemplului”, cls. a III a B, înv. Radu 

  - 19 aprilie – Vizionare „Vulcanii”, „Harap Alb”, cls. a IV-a A, înv. 

Bahnă Carmen 

  - 19 aprilie  - Vizionare „Planetele”, „Antartica”, cls. a III-a D., înv. 

Covaliu Lenuţa 



  - 20 aprilie – Vizionare „Chiriţa în Iaşi”, cls. A VI-VIII-a de la Şcoala 

Arsura. 

 - 29 aprilie – Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858–1918), prozator, 

dramaturg, gazetar, avocat, orator, 100 de ani de la moartea sa, expoziţie de carte. 

 - 9 mai – “George Coşbuc - Dincolo de cuvinte”, 100 de ani de la naştere, 

expozitie de carte. 

 - 9 mai – “Ziua Independenţei Naţionale”, expoziţie de carte realizată în 

cadrul Sălii de lectură. 

 - 15 mai – “Nicolae Grigorescu - 180 de ani de la naştere”, expoziţie de 

carte. 

- 21 - 25 mai – Şcoala Altfel - Colegiul Naţional “D. Cantemir”: 

  - 21 mai – Vizionare “Chiriţa în Iaşi”, cls. a IX-a Resurse Umane, 

prof. Vârnă Gabriela, prof. Alexa Mirela. 

  - 22 mai – Vizionare “Marea hoinăreală”, cls. a IX-a Ecolog., prof. 

Cioarec Aurel, prof. Nazare Simona. 

  - 22 mai – Vizionare “Globul de cristal”, grupele mica, mijlocie, 

mare, de la Grădiniţa nr. 4 Huşi, ed. Bobârnat Gabriela, ed. Bălţatu Ana Maria, ed. 

Arhire Marilena. 

- 23 mai – “Donând o carte, salvezi planeta”, activitate organizată de  

elevi de la Colegiul Naţional “Cuza Voda”şi elevi de la Clubul Elevilor Huşi, prof. 

Mik Mihaela, prof. Atasiei Maricica. 

- 25 mai – “Eugen Simion - 85 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 1 iunie – “Zâmbet de copil” expoziţie de carte realizată în cadrul Sălii de 

lectură. 

- 15 iunie – “I.M. Sadoveanu - 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 19 iunie – “George Călinescu - Valori ale culturii naţionale”, expoziţie de 

carte. 

- 25 iunie – “Al. Odobescu, scriitor, arheolog şi om politic român”, expoziţie 

de carte. 

- 6 iulie – “Guy de Maupassant scriitor, dramaturg, romancier, jurnalist, 

povestitor francez”, expoziţie de carte la 125 de ani de la moartea sa. 

- 13 iulie – “Eugen Lovinescu critic şi istoric literar, teoretician al literaturii, 

memorialist, dramaturg, romancier, nuvelist, critic literar - 75 de ani de eternitate”, 

expoziţie de carte. 



- 25 iulie – “CONTOURUL UNIRII” – proiect organizat de UBIS Club in 

parteneriat cu Helpautism, EduCaB si Ed. Herald; 

- 27 iulie – “Demostene Botez - 125 de ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 30 iulie – “Emily Brontë - 200 de ani de la naşterea sa”, expoziţie de carte. 

- 8 august – “Michel Zevaco - 100 de ani de la trecerea în eternitate”, 

expoziţie de carte. 

- 21 august –“ Dimitrie Cantemir  - cărturar, etnograf, geograf, filozof, 

istoric, lingvist, muzicolog, compozitor”, expoziţie de carte. 

- 24 august –“Constantin Negruzzi comemorat la 150 de ani”, expoziţie de 

carte. 

- 5 septembrie – “Alexandru Vlahuţă, 160 de ani de la naştere”, expoziţie de 

carte.  

- 7 septembrie -  “Eugen Barbu, romancier, publicist, pamfletar, scenarist”, 

expoziţie de carte. 

- 13 septembrie – “Edgar Papu, filolog, eseist, critic literar”, expoziţie de 

carte.  

- 14 septembrie  - “Geo Bogza, scriitor, poet, jurnalist”, expoziţie de carte. 

- 22 septembrie - “Augustin Buzura psihiatru, prozator și eseist roman”, 

expoziţie de carte. 

- 10 octombrie – “Lansarea volumelor de-ntampinare a centenarului Liceului 

Cuza Voda” -  S-au lansat  cărțile semnate de huşeanul prof. D.H.C. Petru Ioan: 

“Liceul Cuza Vodă din Husi, consemnări în prag de centenar”, “Școala literară de 

la Huşi”, “Avataruri ale liceului ca instituție apolinică”. Tot la acest eveniment s-a 

lansat cartea profesorului poet Ion Gheorghe Pricop, “Elegiile albastre” precum şi 

volumul “Alma Mater Hussiensis” – prof. dr. Th. Codreanu si “Colegiul National 

Cuza Voda – Husi: 100” – prof. Clit Costin.  Au prezentat alocuţiuni acad. 

Constantin Toma, prof. univ. Petru Ioan, prof.dr. Teodor Codreanu, scriitor și critic 

literar, prof. Costin Clit, prof. Lina Codreanu. 

- 19 octombrie – “Dumitru Almaş - 110 de la naştere”, expoziţie de carte. 

-19 octombrie – lansari de carte: volumele “Rasfrangeri critice” – prof. Lina 

Codreanu si “Poetical bridges – Poduri lirice”, vol. II – Valentina Teclici; 

- 24 octombrie – “Dimitrie Gusti - 200 ani de la naştere”, expoziţie de carte. 

- 24, 25, 26 octombrie – Cursuri de consiliere profesională cu copii 

defavorizaţi – “LaTINEriEstePuterea” – program implementat de organizatia The 

Social Incubator in colaborare cu Coca-Cola HBC Romania. 



- 29 octombrie  – “Ivan Turgheniev, sciitor, poet, romancier, dramaturg”, 

200 de ani de la naştere, expoziţie de carte. 

- 30 octombrie – “Duiliu Zamfirescu, scriitor, 160 de ani de la naştere”, 

expoziţie de carte. 

- 7 noiembrie – “Albert Camus, romancier, dramaturg, filozof francez”, 

expoziţie de carte. 

- 9 noiembrie – Expoziţie de pictura cu vanzare in scop caritabil 

- 15 noiembrie – “Emil Racoviţă savant, explorator, speolog, biolog român, 

fondatorul biospeologiei; academician”, expoziţie de carte. 

- 21 noiembrie – “Eugen Tudoran, 100 de ani de la naştere”, expoziţie de 

carte. 

- 22 noiembrie  – “Municipiul Husi in anul Centenarului”, concurs pe teme 

istorice, prezentari PowerPoint; organizat in colaborare cu Clubul Rotary Husi; au 

participat elevi ai colegiilor si scolilor din municipiu. 

-24 noiembrie – lansari de carte: “Haiga” si “Sera de suflete” – Eugenia 

Faraon si “Destinul”, “Meandrele seductiei” – prof. Constantin Parfene. 

- 3 decembrie – “România, Marea Unire”, expoziţie de carte. 

- 5 decembrie – Vizionare “Marţianul”, elevi cls. a VIII-a, de la Şcoala 

“Anastasie Panu” , prof. Ghercu Florentina. 

- 7 decembrie  – “ Colinde, colinde…”, program artistic prezentat de elevi ai 

claselor a II - a şi a III - a, înv. Hoha Nicoleta şi Busuioc Elena, Gimnaziul “A. 

Panu” Husi. 

- 19 decembrie  – “100 de ani, 100 de autori, 100 de documente”, 

manifestare organizată de Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătaru”, 

Consiliul Judeţean Vaslui şi Biblioteca Municipală Huşi. 

 

 

 

 

 

        Manager, 

       Jr. Alina-Cipriana Tudose 


