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2012 - un An al confirmărilor

„Tânărul” An 2012 şi-a intrat deja în drepturi, obligându-ne, tradiţional, să facem 
referire şi la ce a fost, dar, în special, la ce va trebui să întreprindă revista noastră în acest 
an.

2011 a însemnat începutul, cu greutăţile şi întrebările sale. Cred că revista a demarat 
bine, reuşind să fie oglinda veridică a asociaţiei profesionale a bibliotecarilor argeşeni. 
Sumarul a fost întotdeauna dens, scoţând în evidenţă, concentrat, evenimentele 
desfăşurate – de la proiectele internaţionale la lansări de carte şi expoziţii. În acelaşi timp, 
activitatea colegiului de redacţie a însemnat o nouă experienţă, benefică, pentru colegii 
noştri.

Proiectele pentru 2012 sunt ambiţioase, vizând atât îmbunătăţirea imaginii revistei, 
conţinutul acesteia, cât şi apariţia ei mai frecventă, adică lunară. Sperăm ca în paginile ei, 
revista „Bibliosphere” să găzduiască cât mai mulţi colaboratori, ea devenind în acelaşi 
timp şi un cadru de dezvoltare a ideilor care frământă lumea bibliotecară.

 Nu ne rămâne decât să vă urăm tuturor un An Nou cu sănătate şi cu multe împliniri. 
„La mulţi ani!”

Octavian-Mihail SACHELARIE
Director Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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Evenimentul, iniţiat de Centrul Europe Direct Argeş, din cadrul Bibliotecii Judeţene 
Argeş, şi derulat în data 16 noiembrie 2011, a adus, faţă în faţă, profesioniştii din mass-
media.

Invitaţii Centrului au fost dl. Bogdan Ficeac, cunoscut ziarist şi analist politic şi dl. 
Mihai Roşioru, ofiţer de presă în cadrul Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

„Realitatea zilelor noastre ne arată că subiectele europene nu mai sunt subiecte de 
politică externă“, ne-a spus domnul director al bibliotecii, Octavian-Mihail Sachelarie. 
Având în vedere tendinţa accentuată spre globalizare şi condiţiile particulare ale spaţiului 
comunitar, subiectele europene ne influenţează viaţa de zi cu zi în modul cel mai concret cu 
putinţă: de la normele privind taxele de roaming, valabile pe teritoriul ţărilor Uniunii 
Europene  sau cele privitoare la aditivii alimentari admişi în produsele pe care le consumăm 
zilnic, până la regulamentele privind circulaţia liberă a persoanelor sau directivele privind 
serviciile de sănătate transfrontalieră.

Pornind de la o scurtă definire a informaţiei şi comunicării, şi a importanţei acestor 
concepte asupra muncii de 
jurnalist, domnul Bogdan 
Ficeac a prezentat  câteva 
surse de informare care pot fi 
luate în considerare de către 
ju rna l i ş t i  î n  momentu l  
documentării şi al verificării 
i n f o r m a ţ i e i ,  m o m e n t  
premergător construirii unui 
articol sau reportaj. Acesta i-a 
sfătuit pe jurnalişti, dar şi pe 
viitorii gazetari, actualmente 
studenti, să devină buni 
profesionişti, să-şi păstreze 
coloana vertebrală şi cu 

ajutorul propriilor lor cunoştinţe acumulate zi de zi, să înveţe să facă diferenţa între experţii 
doar cu diplome şi cei care au într-adevăr competenţe.

Domnul Mihai Roşioru a particularizat subiectul, atrăgând atenţia asupra informaţiei 
pe teme europene. Principalele teme jurnalistice, în România, pe subiecte europene, aşa 
cum se desprind ele dintr-o monitorizare a presei, realizată de către Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România sunt: fondurile europene (în contextul ratei reduse de absorbţie), 
agricultura (în contextul prezenţei comisarului român Dacian Cioloş la Bruxelles), criza 
economică şi financiară (criza zonei euro), procedurile de infringement la adresa României, 
justiţia şi rapoartele Comisiei Europene pe Justiţie, iar, mai recent, spaţiul Schengen (în 
contextul problemelor de aderare a României la acest spaţiu).       

„Jurnalismul pe teme europene reprezintă o şansă în carieră“, a spus, în încheiere, 
doamna Mihaela Voinicu, coordonator al Centrului Europe Direct Argeş, deoarece 
beneficiază de surse de informare şi documentare transparente, nu este supus presiunilor 
politice,  oferă oportunităţi de dezvoltare profesională şi de specializare în carieră, într-un 
domeniu de nişă, unde, deocamdată nu sunt mulţi specialişti. 

Mihaela PENARU– vicepreşedinte ANBPR – Filiala Argeş

Mass-media - partener permanent al bibliotecii
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În perioada 20-21 octombrie 2011 la Poiana Braşov s-a desfăşurat cea de-a XXII-a 
conferinţă organizată de ANBPR cu tema „Construim împreună forţa Asociaţiei“, un 
eveniment profesional de impact naţional cu  participarea a 120 de bibliotecari din toate 
tipurile de biblioteci, reprezentanţi ai partenerilor ANBPR, precum şi importante 
oficialităţi locale. În cadrul conferinţei au fost puse în discuţie cele mai importante realizări 
ale ultimului an, din perspectiva strategiei de dezvoltare a Asociaţiei.

Apartenenţa la Asociaţie ne cere să devenim în fiecare an mai buni, mai puternici şi 
mai competenţi.

Conferinţa s-a deschis prin salutul domnului Aristotel Căncescu - preşedintele 
Consiliului Judeţean Braşov,  care a adresat un mesaj pentru toţi bibliotecarii prezenţi şi i-a 
felicitat pentru toate eforturile pe care le fac pentru comunitatea în care trăiesc, asigurând 
Asociaţia de tot sprijinul. A urmat cuvântul domnului Paul-Andre Baran – director program 
Biblionet, care ne-a oferit date statistice despre implementarea programului în ţară şi a 
vorbit despre preocuparea şi munca lor de a asigura sustenabilitatea programului Biblionet, 
adică ce se va întâmpla cu biblioteca publică după ce este finalizat acest program. Totodată 
se fac demersuri pentru ca biblioteca publică să fie declarată instituţie eligibilă în cât mai 
multe programe operaţionale ale fondurilor europene alocate României pentru 2014-2020. 
Domnul Robert Uzuna, Public Affaires Manager - URSUS România, a vorbit despre 
parteneriatul dintre URSUS Breweries - IREX şi biblioteci şi anume Programul „Alcool şi 
Părinţi” prin Campania „Află-ţi echilibrul”, descoperind în bibliotecile comunale parteneri 
valizi în campaniile de informare a comunității.

O surpriză plăcută din partea organizatorilor a fost prezenţa doamnei Maia 
Morgenstern la lansarea volumului Ciobit: interviuri cu Maia Morgenstern, apărut la 
editura RAO. Actriţa a făcut o scurtă prezentare a cărţii şi a mărturisit experienţa ei cu lumea 
cărţilor şi a bibliotecilor, refugiu sigur în timpul comunismului într-un univers al 
normalităţii şi a apreciat prima ediţie a evenimentului Noaptea bibliotecilor. 

 În cea de-a doua parte a zilei s-au desfăşurat patru ateliere de lucru interactive ce 
vizează dezvoltarea durabilă a Asociaţiei şi deprinderea de către bibliotecari de noi abilităţi 
de lucru, Filiala Argeş  participând la: „Prezentări eficiente şi memorabile: Cum să faci o 

prezentare să vorbească” şi „Metode şi tehnici de cunoaştere a comunităţii“. 
Cea de-a doua zi a conferinţei a început cu intervenţia d-lui Constantin Bostan, care a 

adus lămuriri cu privire la atelierul de lucru cu tema „Norme minimale pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea unei biblioteci publice“, solicitând membrilor filialelor să trimită toate 
observaţiile pe care le au de făcut, pentru a putea prezenta Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional un document coerent şi corect. Sesiunea a continuat cu prezentarea 
activităţilor şi proiectelor colegilor realizate în diferite biblioteci, ce s-a intitulat „Forţa 
filialelor, impactul serviciilor noi, susţinerea bibliotecilor“.

O altă lansare de carte apărută la editura RAO a fost Fereşte-mă, Doamne, de 
prieteni! în prezenţa autorului Larry L. Watts, care a explicat interesul lui pentru România, 
cum s-a născut cartea şi a analizat situaţia geopolitică a statului român şi politica externă.

Această ediţie a Conferinţei a fost un eveniment profesional reprezentativ al 
comunităţii bibliotecare, ce a marcat trecerea Asociaţiei în etapa de maturitate a construcţiei 
sale organizaţionale, pe baza eforturilor comune, de până acum, ale membrilor şi 
partenerilor. 

                                        
Daniela TUDOSE – secretar ANBPR -  Filiala Argeş

CU… ŞI DESPRE NOI

Construim împreună forţa Asociaţiei
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Toamna culturală aduce cu sine Salonul Cărţii Argeşene, eveniment ajuns la ediţia a 
VI-a, care s-a desfăşurat în perioada 7-11 noiembrie 2011, devenind deja o tradiţie a 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş. Principalul scop al Salonului este 
promovarea literaturii române contemporane şi valorificarea potenţialului creativ al 
municipiului Piteşti şi al judeţului Argeş. Pe parcursul celor 5 zile, au avut loc numeroase 
lansări şi expoziţii de carte, lecturi publice, dezbateri pe teme literare de actualitate, întâlniri 
cu scriitori argeşeni, dar au fost prezentate publicului larg şi editurile argeşene.

Prima zi a Salonului a debutat cu deschiderea oficială, la care au fost prezenţi 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş - Florin Tecău, reprezentanţi ai editurilor 
participante, dar şi numeroşi scriitori argeşeni. În acest cadru festiv, poetul Virgil Diaconu 
şi-a lansat volumul de versuri „Secol”, a fost prezentată revista-document Samizdat, editată 
de Centrul Cultural Argeş şi a fost organizată Rotonda scriitorilor, o manifestare în cadrul 

căreia au fost lecturate câteva lucrări ale membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Argeş. 

Cititorii s-au bucurat de lansarea volumelor „Mozaic diplomatic” de Ion Pătraşcu, 
„Claun şi himere” de Dorin Constantin, „Relaţii publice şi comunicare”, „Corupţia şi mass-
media”, „Politică şi imagine în problema imigraţiei române”, „Femeia - lider în viaţa 
politică internaţională”, „Comunicarea nonverbală în societatea actuală”, „Istoricul presei 
culturale argeşene” de Georgiana Popescu şi Delia Duminică , „Siruni - Odiseea unui 
proscris” de Vartan Arachelian, acest din urmă eveniment fiind organizat cu sprijinul 
Uniunii Armenilor din România, al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România şi al 
Primăriei Piteşti.  

Laurenţiu Baltă, Iulian Hârleaţă şi Adina Iancu au întâmpinat vizitatorii Salonului de 
carte cu o expoziţie de grafică, iar momentul de închidere a revenit evenimentului 
„Amintiri despre Ion Cruceană”, prilejuit de aniversarea a 100 de ani de la naşterea omului 
de cultură argeşean – conferinţă publică susţinută de jurnalistul Paul Ioan Cruceană, 
completată cu evocări ale celor care l-au cunoscut.

 Dorina LITRĂ – Preşedinte ANBPR – Filiala Argeş

Salonul Cărţii Argeşene
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În perioada 7-9 decembrie 2011 s-a desfășurat la Sinaia Conferința națională a 
trainerilor bibliotecari, devenită între timp internațională prin prezența unor delegații de 
bibliotecari traineri din Polonia, Bulgaria, Ucraina, Lituania si Botswana.

Finanțată de IREX România prin programul Global Libraries al Fundației Bill şi 
Melinda Gates a fost un excelent prilej pentru cei aproximativ 70 dintre trainerii din 
programul Biblionet să se cunoască între ei, să își împărtășească din experiențe și să învețe 
lucruri noi. 

Încă de la început am fost provocați să socializăm, să cunoaștem secretele altor 
traineri bibliotecari și să devenim astfel ,,Trainerul Știe Tot” printr-un joc în care fiecare 
participant avea atribuit un partener secret. 

Conferința a fost extrem de antrenantă: discursuri motivaționale, mici sesiuni de 
training foarte interesante, prezentarea cursurilor celor șapte regiuni, mici sesiuni pe teme 
stabilite ad-hoc de trainerii bibliotecari.

Astfel după prezentarea raportului de activitate (de către Camelia Crișan, Training 
Manager la IREX) și discursul de deschidere (Liliana Stamate, formator-bibliotecar la 
Biblioteca Județeană Constanța), colegii din străinătate au prezentat impactul proiectului în 
țările lor. S-a trecut apoi la Speed Traininguri (metodă care permite prezentarea mai multor 
teme într-o perioadă scurtă), sesiuni de câte 25 de minute ținute simultan de mai mulți 

traineri la care grupele participau prin rotație: „Marketing Educational“ (Monica Cosac – 
Vâlcea), „Promovare prin web 2.0“ (Eduard Fîșcă – Argeș), „Povestirea digitală“ (Maria 
Ciobanu – Vâlcea), „Accesarea fondurilor europene“ (Mariana Angheluță – Gorj), „Rolul 
energizerelor în training“ (Ovidiu Petre Ana – IREX), „Cum stimulăm interactivitatea în 
training“ (Nicu Scoruş – IREX). 

Au fost prezentate apoi, în cadrul unui târg de idei, cursurile ținute în bibliotecile 
locale în anul tocmai încheiat. Printre multele cursuri ținute de colegii bibliotecari din țară 
s-au remarcat și apreciat „Cursul de bune maniere“ şi „Cursul de limbă franceză“, ambele 
pentru copii, desfășurate la Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș sub coordonarea 
colegelor noastre Oana Antonescu, Magda Roșoiu și Ramona Rădoi.

Prin metoda Pecha Kucha (20 de slide-uri de câte 20 de secunde) fiecare regiune a 
prezentat cursul pe care l-au creat bibliotecarii traineri în 2011. Astfel regiunea Sud-Vest, 
din care face parte și Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș, a prezentat cursul 
"BIBLIOSCOP – Marketingul misiunii de bibliotecă".

Marius MOTREANU – Trainer Biblionet
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Conferința internațională a trainerilor bibliotecari
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Prima zi a lunii octombrie vine cu un eveniment cultural mai puţin obişnuit, cu o 
noutate absolută pentru lumea bibliotecilor – Noaptea bibliotecilor – campanie rezultată 
din parteneriatul ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 
România) cu Asociaţia Excedo, Marketer Club şi majoritatea bibliotecilor publice din ţară.

Prima ediţie s-a desfăşurat în noaptea de 1 octombrie în aproape toate bibliotecile 
publice din ţară şi a avut un deosebit 
impact asupra publicului. De ce s-a 
simţit nevoia organizării unui astfel 
de eveniment? Scopul în sine al 
campaniei s-a vrut a fi o pledoarie 
pentru lectură, aceea de plăcere nu 
impusă prin bibliografii şcolare, 
pentru mersul la bibliotecă şi nu în 
ultimul rând pentru socializarea care 
se poate face şi în acest spaţiu 
destinat activităţilor culturale, dar şi 
petrecerii timpului liber într-un mod 
plăcut.

Noaptea bibliotecilor s-a 
concret izat  pr in conferinţe,  
dezbateri, proiecţii de filme, 
concerte, lansări de carte, concursuri, lecturi publice şi multe altele, după un scenariu 
particularizat pentru fiecare bibliotecă în parte. Ţinând  cont de schimbările şi evoluţia 
societăţii actuale, Elena Târziman – director Biblioteca Naţională a României, declara cu 
ocazia acestui eveniment: „Biblioteca este un context de formare a personalităţii, alături de 
familie şi şcoală. Ea defineşte ceea ce vom deveni ca adulţi. Este un punct de reper în 
existenţa fiecăruia dintre noi”.

La Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, „Noaptea bibliotecilor – 
evenimentul care deşteaptă cititorii“ a venit în întâmpinarea celor care i-au trecut pragul cu 

recitalul Coralei bărbăteşti D.G.Kiriac dirijată de George Paraschivescu, proiecţia filmelor 
documentare „130 de ani de lectură publică în Piteşti” şi „Argeşul cultural”, expoziţia de 
carte veche „De la papirus la e-book”. Cei care au dorit să ne devină cititori au beneficiat de 
permis de înscriere gratuit, toţi utilizatorii au avut acces gratuit la Internet şi s-au  anulat 
amenzile restanţierilor care au înapoiat în această noapte cărţile împrumutate.

Poate cel mai surprinzător şi 
mai plin de farmec moment al nopţii 
a fost lansarea volumul de poezie 
„Fără anestezie” semnat de Lucreţia 
Picui – bibliotecar la Secţia Colecţii 
Speciale a Bibliotecii Judeţene. Fire 
sensibilă, autoarea a avut aproape la 
lansarea primei sale cărţi familia, 
colegii şi prietenii, dar şi oameni 
care o cunoşteau doar în postura de 
bibliotecar. Toţi cei prezenţi s-au 
bucurat de lectura poeţilor Denisa 
Popescu şi Virgil Diaconu, precum 
şi de duetul Lucreţia Picui – Petre 
Dumitrescu (actor). După cum 
însăşi autoarea mărturisea, cele 68 

de poeme ale volumului sunt adunate în timp şi fiecare dintre ele are câte o ilustraţie 
realizată de artista Tatiana Ciurea, cea care s-a ocupat şi de grafica copertei.

 
Dorina LITRĂ – Preşedinte ANBPR - Filiala Argeş

BIBLIO – NEWS

Noaptea bibliotecilor – evenimentul care deşteaptă cititorii
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Profesia de bibliotecar cunoaşte în zilele noastre un ritm de evoluţie rapid, ceea ce 
impune un proces de formare profesională continuă pentru a ne adapta exigenţelor noilor 
tehnologii de informare şi a oferi noi servicii utilizatorilor noştri. Aceasta face ca noi, 
bibliotecarii, să fim preocupaţi tot mai mult de administrarea cât mai bună a numărului de 
publicaţii în continuă creştere.

Pentru a veni în întâmpinarea acestor noi tendinţe, sub egida ANBPR, la Biblioteca 

Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş a fost organizat Cursul de perfecţionare UNIMARC, la 
care au participat 25 de bibliotecari de la Biblioteca Judeţeană, Biblioteca Municipală 
Câmpulung-Muscel şi Biblioteca Universităţii din Piteşti.

UNIMARC - Universal MARC Format - a fost creat de IFLA în 1977 cu scopul 
principal de a facilita schimbul internaţional de date bibliografice între agenţiile 
bibliografice naţionale, într-o formă lizibilă de maşină (calculator). UNIMARC specifică 
etichete de câmpuri, indicatori şi coduri de subcâmpuri, semnificatori de conţinut ce 

acoperă monografii, seriale, materiale cartografice, muzică, înregistrări sonore, grafică, 
materiale proiectate şi video, cărţi rare şi resurse electronice. 

Acest format reprezintă implementarea standardului ISO 2709-1981, care specifică 
structura înregistrărilor ce conţin date bibliografice. Fiind un format de schimb, nu există o 
formă prestabilită pentru datele înregistrărilor UNIMARC, între modul de lucru al 
diferitelor agenţii existând foarte multe similitudini, ceea ce permite schimbul optim de 
date între acestea.

În bibliotecile contemporane, care deţin un număr de resurse în continuă creştere, 
sunt utilizate diferite programe de gestionare a bazelor de date, diferenţa fiind dată de 
eficienta lor utilizare. UNIMARC vine în întâmpinarea bibliotecarilor, dar mai ales a 
utilizatorilor, cu noi chei de căutare care să permită o mai bună şi rapidă regăsire a 
informaţiilor. Acesta permite catalogatorilor să completeze descrierile bibliografice cu 
diverse informaţii ce nu se regăsesc în modul actual de lucru al acestui compartiment al 
bibliotecii.

                            Dorina LITRĂ – Preşedinte ANBPR - Filiala Argeş

UNIMARC – pasul spre viitor în biblioteci

FORMARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
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Centrele Europe Direct sunt centre de informare care 
au un rol proactiv în stimularea dezbaterilor şi dialogului cu 
publicul general, fiind un punct de prim contact cu 
informaţia europeană pentru publicul local. 

Având în vedere că trei dintre bibliotecile publice, 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“ Argeş, Biblioteca 
Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu“ Dâmboviţa şi 
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul“ Vâlcea, reprezintă 
structura gazdă pentru astfel de centre de informare 
europeană, se creează o platformă nouă de servicii pentru 
bibliotecile publice, ajutând la diversificarea 
evenimentelor din cadrul acestora. 

În luna noiembrie a anului curent, Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România a organizat, la Alba-Iulia, o 
conferinţă în cadrul căreia au fost prezenţi atât 
reprezentanţi ai centrelor de informare şi de documentare 
europeană din ţară, cât şi alţi reprezentanţi ai unor reţele specializate în anumite domenii 
europene, reuşindu-se astfel aducerea la un loc a tuturor reţelelor de comunicare pe teme 
europene.

Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a deschis 
această conferinţă cu un mesaj înregistrat către reţelele de comunicare, subliniind 
necesitatea comunicării europene în parteneriat pentru o adevărată cetăţenie europeană.

În acest fel, informaţia europeană poate ajunge mai aproape de cetăţenii care vor să-şi 
depăşească problemele cu privire la anumite drepturi, cu privire la obţinerea unor locuri de 
muncă în Europa sau la participarea în cadrul anumitor programe de formare profesională. 

După o scurtă sesiune de discuţii cu privire la anii ce au trecut de la aderarea României 
în Uniunea Europeană, s-a trecut la detalierea activităţii reţelelor de comunicare precum: 
Reţeaua Consilierilor EURES, Serviciul SOLVIT, Reţeaua EURAXESS, Punctul de 
Contact Cultural pentru Programul Cultura 2007-2013, Reţelele Eurodesk, Europass şi 
Eurydice, Serviciul Your Europe Advice.

Conferinţa a avut un real succes, campaniile de comunicare, caravanele de informare, 

market place-urile, realizarea de materiale audio-vizuale şi 
tipărite fiind numai câteva dintre propunerile de colaborare 
identificate de comun acord. 

Ionela PANAIT - consilier comunicare
Europe Direct din cadrul

Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş

Importanţa reţelelor europene de comunicare în diversificarea serviciilor de bibliotecă
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Programul Biblionet încearcă în continuare să sprijine dezvoltarea sistemului de 
biblioteci publice moderne în România prin formarea continuă a bibliotecarilor. În acest 
sens, regiunea Oltenia din cadrul programului Biblionet, formată din judeţele Argeş, Dolj, 
Gorj, Vâlcea a început în data de 3 octombrie să pună la cale crearea unui curs de 
promovare, marketing şi comunicare cu ajutorul programelor Power Point şi Publisher 
pentru bibliotecarii comunali dar şi judeţeni. Trainerii bibliotecari care au participat la 
crearea acestui curs s-au întâlnit săptămânal pe Skype pentru alegerea temei de lucru şi 
realizarea analizei de nevoi. Aceste lucruri au fost făcute până la întâlnirea din 19 octombrie 
de la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş. 

Întâlnirea de la Piteşti a început de la ora 10:30 şi a durat până la ora 17:00. În cadrul 
acestei întâlniri s-au stabilit obiectivele generale şi specifice ale cursului. S-a decis tot acum 
împărţirea trainerilor pe două grupe. Prima grupă s-a ocupat de proiectul didactic pentru 

promovare, marketing şi comunicare, iar cea de-a doua grupă s-a ocupat de proiectul 
didactic pentru sisteme de operare şi Microsoft Office (Publisher şi Power Point). Cele 
două grupe au redactat proiectele prin întâlniri pe Skype. În data de 29 noiembrie trainerii 
bibliotecari s-au întâlnit la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. În acelaşi 
interval orar ca şi la Piteşti, cele două grupe au definitivat proiectele didactice şi s-au 
realizat planurile de lecţie. S-a decis ca suportul de curs să fie făcut tot prin întâlniri pe 
Skype. După realizarea acestuia, cursul va fi implementat în bibliotecile publice din toate 
cele 4 judeţe care au participat la realizarea sa.

După întâlnirea de la Vâlcea, a urmat Conferinţa Trainerilor Bibliotecari, organizată 
de Fundaţia IREX la Sinaia. Aici Regiunea Oltenia şi-a prezentat toată activitatea depusă 
până acum.

Eduard FÎŞCĂ - Trainer Biblionet
Coordonator Judeţean Biblionet Argeş

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Ateliere regionale Biblionet
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„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie care trăiesc bine una lângă 
alta, ba mai mult, se completează în aşa fel încât una fără alta nu poate vieţui…“ (Dan 
Simonescu).

Doctor în sociologie şi director al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş, autor 
a numeroase cărţi, studii şi articole, domnul Octavian-Mihail Sachelarie revine în peisajul 
literaturii de specialitate cu o nouă lucrare reprezentativă - „Triunghiul cunoaşterii – carte, 
lectură, bibliotecă“.

Volumul (apărut în 2012 la Piteşti, Editura Paradigme) realizează o densă trecere în 
revistă a celor trei elemente inseparabile în ceea ce priveşte devenirea cunoaşterii - cartea, 
lectura, biblioteca şi atrage atenţia asupra domeniului biblioteconomic ca un domeniu al 
cunoaşterii care oferă sprijin celorlalte domenii în evoluţia lor prin întreg instrumentarul de 
teorii şi tehnici de prelucrare, organizare şi utilizare a informaţiei.

Societatea se află într-o nouă etapă de dezvoltare, tehnologiile de informare şi 
comunicare sunt extrem de diversificate şi au pătruns în foarte multe domenii de activitate, 
producând schimbări radicale. Biblioteca s-a adaptat şi ea acestor tendinţe printr-o continuă 
deschidere către nevoile utilizatorilor săi şi prin implicarea în viaţa diverselor tipuri de 
comunităţi. Evoluţia bibliotecii de la biblioteca din Alexandria la biblioteca „fără ziduri“, 
transformările pe care le-a suferit cartea de la manuscris, incunabul şi până la e-book, 
schimbările majore survenite în structura intereselor şi  a nevoilor de lectură, perceperea 
lecturii ca instrument de bază în dezvoltarea personalităţii, precum şi ca instrument al 
socializării - toate acestea au consolidat relaţia carte-lectură-bibliotecă, cele trei 
componente fiind imposibil de separat.

Scrisă profesionist, lucrarea se constituie într-un foarte util instrument de lucru şi de 
informare pentru specialiştii domeniului, iar pentru publicul larg poate fi o fereastră 
deschisă către profesia de bibliotecar.

Lucreţia FRUSINA-VLAD – Prelucrarea şi Organizarea Colecţiilor
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Octavian Mihail Sachelarie: Triunghiul cunoaşterii - carte, lectură, bibliotecă
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