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ARGUMENT
Stimaþi colegi,
Mã aflu în faþa primului numãr din revista on-line „Bibliosphere”, buletin informativ al ANBPR – Filiala Argeº. Ideea, mai veche, a cãpãtat contur pe fondul unei
maturitãþi obþinute în timp. Este un nou început pentru asociaþia noastrã profesionalã. Cu o conducere nouã, cu un program ambiþios, aceasta sunt sigur cã va coagula toate
competenþele locale în materie de profesie, scopul fiind dezvoltarea bibliotecii ca instituþie culturalã de prim rang.
În faþa profesiei de bibliotecar, fãrã a lua în calcul greutãþile economice, stau foarte multe provocãri privind schimbãrile foarte rapide din mediul informaþional ºi
comunicaþional. Tindem cãtre o societate a cunoaºterii în care bibliotecarul trebuie sã devinã un mediator în domeniul informaþiei, veriga care poate orienta utilizatorul cãtre
informaþia corectã. De asemenea, va trebui sã fie un bun profesionist în IT, pentru cã tehnologiile informaþionale au intrat în viaþa cotidianã.
„Bibliosphere” înseamnã deschiderea noastrã cãtre lume, o carte de vizitã incitantã, care dorim sã aibã ºi un rol profesional ºi formativ viabil ºi continuu. Invit pe toþi
colegii noºtri sã-ºi aducã contribuþia la acest buletin informativ.
Nu-mi rãmâne decât sã vã urez lecturã plãcutã!
Cu multã prietenie,
Octavian-Mihail SACHELARIE
Director Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº
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ANBPR – FILIALA ARGEª
Structura filialei
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) este cea mai mare organizaþie profesionalã a bibliotecarilor din
bibliotecile publice, cu filiale în 37 de judeþe ºi peste 3300 de membri activi care
beneficiazã de oportunitãþi de dezvoltare profesionalã prin participãri la cursuri,
seminarii ºi conferinþe ce aduc un plus de valoare serviciilor Asociaþiei.
Filiala Argeº este o structurã puternicã a ANBPR ºi are în componenþa sa 3
biblioteci municipale (Piteºti, Câmpulung Muscel, Curtea de Argeº), 4 biblioteci

orãºeneºti (Costeºti, Mioveni, ªtefãneºti, Topoloveni) ºi 86 biblioteci comunale,
toate acestea însemnând 143 de membri înscriºi. Prin acþiunile sale, filiala Argeº îºi
propune sã se implice cât mai activ în promovarea obiectivelor ANBPR, dar ºi sã
aducã în atenþia comunitãþii locale rolul ºi locul bibliotecii publice ºi al
bibliotecarului.
Biroul executiv ANBPR – Filiala Argeº

ANBPR - filiala Argeº, un nou început
În cursul lunii ianuarie la Biblioteca Judeþeanã "Dinicu Golescu" Argeº a avut
loc întâlnirea membrilor ANBPR - filiala Argeº, prilej cu care au fost aduse în
discuþie subiecte de interes general pentru comunitatea
bibliotecarã din judeþul nostru.
În noul context socio-economic, bibliotecile
publice din România reprezintã mediul profesional
prin care comunitatea, în special cea ruralã va face
tranziþia de la mijloacele de informare tradiþionale la
cele moderne. În sprijinul acestei afirmaþii, a fost
prezentat programul BIBLIONET, derulat prin
parteneriatul IREX – ANBPR, în a cãrui primã etapã
sunt incluse 20 de biblioteci din judeþul nostru .
Un alt subiect abordat a fost cel al finanþãrii
europene prin Programul Naþional pentru Dezvoltare
Ruralã (PNDR). Este necesar ca bibliotecarii sã
cunoascã aceste informaþii, ei fiind cei care ar putea
oferi rãspunsuri corecte, având capacitatea de a
îndruma publicul interesat de aceste aspecte ale societãþii contemporane.
Prezentarea a fost susþinutã de Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci (OSIM) care a

punctat paºii ce trebuie parcurºi: identificarea investiþiei, verificarea eligibilitãþii
proiectului, pregãtirea ºi depunerea proiectului.
În cadrul întâlnirii a fost apoi prezentatã
oportunitatea organizãrii unor cursuri gratuite pentru
comunitatea ruralã, facilitate obþinutã prin proiectul
european „Necesitate ºi oportunitate – instruire pentru
comunitatea ruralã”, proiect finanþat de Fondul Social
European ºi Guvernul României ºi derulat de Asociaþia
Lingua International.
Centrul Europe Direct Argeº din cadrul Bibliotecii
Judeþeane „Dinicu Golescu" Argeº a lansat campania
„Europa pretutindeni“, proiect prin care se vor înfiinþa 10
puncte de informare europeanã în cadrul bibliotecilor
publice din mediul rural din judeþ, iar bibliotecarii vor
beneficia de instruire în vederea formãrii lor ca
multiplicatori de informaþie europeanã în cadrul reþelei
Europe Direct. Centrul Europe Direct Argeº le va furniza
gratuit materiale de informare, recente ºi de interes, provenite de la Oficiul pentru
Publicaþii al Uniunii Europene.

4

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ ARGEª

Filiala Argeº

Dinicu Golescu

BULETIN INFORMATIV AL ANBPR – FILIALA ARGEª
e-mail: anbpr.arges@gmail.com

Finalul întâlnirii noastre s-a concentrat în jurul comunicãrii noutãþilor din
cadrul filialei Argeº. Au fost reamintite obiectivele asociaþiei ºi activitãþile cele mai
recente ale acesteia. Ca punct final, a fost ales noul birou executiv al ANBPR - filiala
Argeº:
Dorina Litrã - preºedinte (Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu" Argeº)
Mihaela Penaru - vicepreºedinte (Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu"
Argeº)
Daniela Tudose - secretar (Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu“ Argeº)
Cristian Militaru - membru (Biblioteca Municipalã „Ion Barbu“ Câmpulung)
Ion Toader - membru (Biblioteca Comunalã „Luca Paul“ Domneºti)

Nr. 1 / martie 2011

Izabela Ursu - membru (Biblioteca Comunalã Hîrseºti)
Tatiana Sbîrnac - membru (Biblioteca Comunalã Morãreºti)
Dorinþa noastrã este de a face filiala Argeº a ANBPR mult mai activã atât în
teritoriu cât ºi la nivelul Asociaþiei Generale ºi avem încredere cã astfel de întâlniri,
la nivelul comunitãþii noastre, vor fi mai numeroase în viitor, contribuind astfel la
afirmarea rolului bibliotecii publice ºi a bibliotecarului în societatea zilelor noastre
Daniela TUDOSE
Secretar ANBPR - Filiala Argeº

Calendarul activitãþilor - 2011
1. Reorganizarea filialei - Întâlnire cu membrii din teritoriu. Alegerea noului
Birou executiv al filialei (19-20 ianuarie)
2. Schimb de experienþã în context regional – Vizitã la o altã bibliotecã judeþeanã
(Sibiu ºi/sau Vâlcea – mai/iunie)
3. Asistenþã metodicã - Cursuri de instruire ºi perfecþionare pentru bibliotecile
din teritoriu - Reactualizarea informaþiilor despre PROBIB (Semestrial)

4. Editarea Buletinului informativ Bibliosphere - publicaþie a ANBPR - Filiala
Argeº, cu apariþie trimestrialã. Forma electronicã a buletinului va putea fi consultatã
on-line, pe site-ul B.J. Argeº – www.bjarges.ro.
5. Organizarea unor activitãþi profesionale ºi culturale (Ziua Bibliotecarului Sãptãmâna Naþionalã a Bibliotecilor) (18 - 24 aprilie 2011).
Biroul executiv ANBPR – Filiala Argeº

CU… ªI DESPRE NOI
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã ºi Patrimoniu Cultural Naþional
- Premiul pentru Biblioteconomie Spaþiu deosebit de primitor pentru tot ceea ce înseamnã cultura argeºeanã ºi nu
numai, în data de 02 martie 2011 Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº a fost
gazda celei de-a V-a ediþii de decernare a premiilor Direcþiei Judeþene pentru Culturã
ºi Patrimoniu Cultural Naþional. ªase oameni de culturã din Argeº au fost distinºi cu
premii de excelenþã pentru literaturã, artã, muzicã, teatru, management cultural ºi

biblioteconomie, cel din urmã fiind noutatea ediþiei acestui an.
Dedicat bibliotecilor din mediul rural, premiul pentru biblioteconomie a fost
câºtigat de domnul Ion Toader, bibliotecar - Biblioteca Comunalã „Luca Paul”
Domneºti. Personalitate de seamã a comunei, de-a lungul întregii sale activitãþi ca
bibliotecar, Ion Toader s-a strãduit sã aducã biblioteca în fruntea factorilor culturali ºi
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spirituali ai localitãþii, colaborând atât cu unitãþile de învãþãmânt din localitate ºi din
comunele învecinate (Corbi-Corbºori, Pietroºani, Muºãteºti),
dar ºi cu autoritãþile locale. Un loc aparte în viaþa Bibliotecii
Comunale „Luca Paul” Domneºti îl ocupã preocupãrile
bibliotecarului pentru pãstrarea ºi transmiterea obiceiurilor ºi a
tradiþiilor locale. În acest sens, periodic sunt organizate grupuri
de colindãtori ºi urãtori, expoziþii de icoane pictate pe sticlã ºi
sculptate în lemn. În seria iniþiativelor demne de urmat ale lui
Ion Toader se numãrã editarea broºurii “Paºi mari spre viitor”
(împreunã cu Societatea Culturalã – filiala elevilor) – culegere
care reuneºte cele mai bune creaþii literare ale copiilor, dar ºi
retipãrirea broºurii “Repere Culturale – Biblioteca Comunalã
„Luca Paul” Domneºti” sau tipãrirea albumului “Chipuri ºi
costume din Domneºti – Argeº” (în colaborare cu Societatea
Culturalã Domneºti).
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Biblioteca înregistreazã anual peste 1.000 de utilizatori activi ºi circa 21.000
vizitatori, iar Ion Toader se înscrie cu mândrie în galeria
susþinãtorilor culturii, dovedind cã prezenþa bibliotecii în viaþa
satului românesc contemporan este mai mult decât
indispensabilã, transformând instituþia de culturã pe care o
reprezintã într-o veritabilã oazã de spiritualitate, suport cultural
pentru generaþiile vârstnice ºi mature, dar mai ales pentru copii
ºi tineret.
Dorina LITRÃ
Preºedinte ANBPR - Filiala Argeº

Muºãteºti – culturã ºi identitate
Miercuri, 16 februarie 2011, la iniþiativa doamnei bibliotecar Gabriela
ªendroiu, Biblioteca Comunalã Muºãteºti, în colaborare cu Cenaclul literar
“Nicolae Velea” din cadrul Bibliotecii Municipale Curtea de Argeº, a gãzduit un
eveniment cultural deosebit pentru comunitatea localã argeºeanã - comemorarea a
doi ani de la moartea respectatului scriitor
ºi om de culturã Ionel Cristescu-Muºãteºti
(31.I.1943 - 03.II.2009).
Personalitate care face cinste
comunei, acesta a publicat cinci plachete
de versuri (“Gânduri fãrã de pãcat” –
2001, “Izvorul înþelepciunii” – 2004,
“Rostiri” – 2006, “Psalmodiind cu
pietate” – 2007, “Flori din grãdina
sufletului” – 2008), dar este ºi coautor al
volumelor “Memorii” (despre C.

Dobrescu-Argeº), “Oameni care au
fost”, “Apostolii satului Muºãteºti”. S-a
remarcat prin versurile religioase, care
sunt un adevãrat izvor de pietate, purificã
sufletul cititorului ºi îl înnobileazã cu
sentimentul iubirii de Dumnezeu, al
respectului de adevãr ºi de dreptate.
Cât timp a trãit, scriitorul ºi-a
asigurat preþuirea celor care l-au
cunoscut pentru faptul cã n-a pierdut
niciodatã legãtura cu vatra strãmoºeascã.
Spaþiul restrâns al bibliotecii s-a dovedit
a fi deosebit de primitor pentru cei care l-au cunoscut sau care doar au dorit sã
participe la comemorare, reuºind sã reuneascã în acelaºi loc scriitori, oameni de
culturã, reprezentanþi ai învãþãmântului, bisericii ºi autoritãþilor locale din
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Muºãteºti, Domneºti, Arefu, Curtea de Argeº ºi Piteºti.
Dupã ce în urmã cu un an au început demersurile pentru acordarea postmortem a cetãþeniei de onoare, iatã cã anul acesta propunerea se materializeazã :
Ionel Cristescu devine cetãþean de onoare al comunei Muºãteºti, iar numele sãu va
sta de acum înainte cu cinste în titulatura bibliotecii din comuna natalã, cea care îi
gãzduieºte cãrþile ºi care vine în întâmpinarea iubitorilor de lecturã.
În semn de omagiu adus poetului, un grup de elevi ai ºcolii din comunã au
susþinut un emoþionant program literar-artistic având ca punct de plecare versurile
semnate de Ionel Cristescu-Muºãteºti. Rând pe rând, ni l-au readus în memorie pe
poetul argeºean preotul Ioan Cionca, prof. Constantin Voiculescu ºi Cezar Bãdescu,
poeþii Nicolae Nedelcu, George Cârstea ºi Ion Radu, publicistul Paul Ioan Cruceanã.
Tot în semn de omagiu, cenaclul literar „Nicolae Velea” a prezentat suplimentul

Nr. 1 / martie 2011

revistei „Dialoguri culturale” - dedicat memoriei omului de culturã argeºean ºi i-a
acordat primarului comunei, Mircea Pãuna, medalia de merit „Ionel CristescuMuºãteºti”.
În acest cadru intim, dar atât de special, rãsunã ecoul cuvintelor lui Nicolae
Iorga rostite de preotul Cionca : „Un popor care nu-ºi cinsteºte strãmoºii nu este
vrednic de viitorul sãu”, iar evenimentul organizat în cadrul Bibliotecii Comunale
Muºãteºti va rãmâne multã vreme o amintire plãcutã în memoria participanþilor.
Gabriela MUªAT
Bibliotecar - Serviciul Evidenþa, Prelucrarea ºi Completarea Colecþiilor
Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº

BIBLIO – NEWS
Intranet-ul - instrument de comunicare în grup
Este o realitate de necontestat, faptul cã, vârtejul comunicãrii, alimentat de
noile tehnologii ce faciliteazã acest lucru, ne-a cuprins pe majoritatea dintre noi. Nu
conteazã când, nu conteazã unde, nu conteazã cum : telefon, mesagerie rapidã, chat,
forum, blog, facebook, twitter ºi lista este deschisã. Aplicaþiile de tip "user friendly"
sau "funny" nu acced, însã, la calitãþile cerute de comunicarea organizaþionalã.
Comunicarea la nivelul unei organizaþii presupune numeroase ºi variate
aspecte. Subiectul este vast ºi complex ºi este abordat de specialiºti în cãrþi ºi tomuri
dedicate. Ceea ce doresc sã subliniez, astãzi, este încercarea instituþiei noastre de a
face mai eficientã ºi mai eficace comunicarea în interiorul ei. Cum? Prin intermediul
Intranet-ului.
Nu numai rapiditatea propagãrii uniforme a informaþiilor constituie un
avantaj al acestui instrument. Sper sã se remarce curând ºi utilitatea lui. Intranet-ul
bibliotecii aduce în faþa noastrã, a tuturor, fapte ºi informaþii despre activitatea ºi
profesia noastrã, ne poate ajuta sã ne conturãm ºi sã ne definim identitatea de grup.
Ne poate ajuta sã identificãm valori ºi bune practici, sã beneficiem de experienþã

comunã. Ne poate ajuta sã comunicãm pentru a ne dezvolta personal ºi profesional.
Ne formeazã în spiritul respectului reciproc, dar ne dã ºi posibilitatea unei raportãri
valorice faþã de ceila1þi membri ai grupului. Prin stimularea ºi conºtientizarea
gradului de participare la activitãþile instituþiei, prin asumarea sarcinilor în cadrul
grupului se construiesc repere ºi standarde de grup. Aceste repere ºi standarde
comune se obþin în timp, în mod natural, ca o rezultantã a eforturilor tuturor.
Intranet-ul, implementat ca urmare a unei dezvoltãri fireºti a instituþiei
noastre, va convinge asupra utilitãþii sale ºi va forma sinapsele atât de necesare unei
bune (dar întotdeauna perfectibile) funcþionãri. Pentru cã, Intranet-ul, este ºi
memoria noastrã.
Mihaela VOINICU
ªef Serviciu Informatizare ºi Comunicarea colecþiilor
Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº
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Liliana Moldovan – „Introducere în managementul serviciilor de bibliotecã”
Anul 2011 începe cu dreptul pentru domeniul biblioteconomic, aducând în
literatura de specialitate lucrarea „Introducere în
managementul serviciilor de bibliotecã” semnatã de
Liliana Moldovan.
Apãrutã la Editura Dacia XXI din Cluj-Napoca,
lucrarea îºi doreºte sã vinã în întâmpinarea noastrã, a
bibliotecarilor, cu elemente noi ºi moderne ce ne pot ajuta
în demersurile menite sã facã din bibliotecã un spaþiu
primitor de informare, documentare, cunoaºtere ºi
educare.
Societatea informaþionalã de astãzi este o continuã
provocare atât pentru bibliotecari, cât ºi pentru utilizatori,
aceºtia din urmã fiind dornici de informaþii tot mai
complexe ºi diverse, obþinute cu efort minim în cel mai
scurt timp posibil. ªi pentru cã funcþiile bibliotecii
moderne s-au diversificat foarte mult, editura Dacia XXI
ne propune în colecþia Biblioteconomie cartea Lilianei
Moldovan, structuratã în jurul a douã componente deosebit
de importante în bibliotecile moderne din zilele noastre :
managementul serviciilor de bibliotecã ºi managementul
organizãrii evenimentelor comunitare.
Prima parte a lucrãrii este consacratã drumului pe
care îl parcurg documentele de la intrarea lor în bibliotecã
pânã la destinaþia finalã: utilizatorii. Acest circuit începe
cu procesul de evidenþã, prelucrare ºi organizare, etape
care se desfãºoarã cumva „în spatele scenei” ºi care sunt
mai puþin sau chiar deloc cunoscute utilizatorilor. Într-o
succesiune fireascã, serviciile de dezvoltare a colecþiilor sunt urmate de cele de
comunicare, care coordoneazã activitatea cu publicul ºi care au ca obiectiv major

facilitarea accesului utilizatorilor la patrimoniul info-documentar al bibliotecii.
În cea de-a doua parte, lucrarea se opreºte asupra
managementului organizãrii evenimentelor comunitare, o
componentã foarte activã a bibliotecilor de astãzi, implicate
tot mai mult în viaþa comunitãþii. Serviciile actuale ale
bibliotecilor ca structuri info-documentare sunt orientate
spre informare comunitarã, educaþie permanentã ºi continuã,
integrarea persoanelor aflate în situaþii speciale, spre
organizarea unor evenimente culturale atractive ºi eficiente,
cu impact deosebit asupra comunitãþii. Este vital pentru
biblioteci sã cunoascã foarte bine comunitatea cãreia i se
adreseazã, astfel încât sã identifice ºi sã rãspundã
corespunzãtor nevoilor sale de informare. Deosebit de
importantã este ºi colaborarea bibliotecilor cu celelalte
instituþii aflate în slujba comunitãþii: instituþii de culturã ºi de
învãþãmânt, societãþi, firme ºi ONG-uri orientate spre acþiuni
comunitare.
„Introducere în managementul serviciilor de
bibliotecã” se vrea a fi un ghid al profesioniºtilor din
biblioteci, dar ºi al utilizatorilor, care pot înþelege mult mai
bine conceptul de bibliotecã dincolo de simplul gest al
împrumutului colecþiilor de documente.
Dorina LITRÃ
Preºedinte ANBPR - Filiala Argeº
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FORMARE ªI PREGÃTIRE PROFESIONALÃ
BIBLIONET ajunge în Argeº
- Cursul de Orientare de la Predeal Biblionet – lumea în biblioteca mea este un program derulat prin Fundaþia
International Research & Exchanges Board (IREX). Este una dintre cele mai
importante investiþii fãcute în România pentru facilitarea accesului public la Internet

timp sã construiascã un sistem durabil de biblioteci publice moderne în România,
astfel împinge aceastã instituþie vitalã pentru societate sã înceapã sã ademeneascã
publicul în acest sens.
Pentru început, în perioada 3 - 4 martie proiectul Biblionet a reunit la Predeal
bibliotecari din 7 judeþe : ALBA, ARGEª, CÃLÃRAªI, GIURGIU, PRAHOVA,
TELEORMAN, SATU MARE. În acest context, au fost puse pe tapet
departamentele din cadrul organizaþiei IREX, ne-au fost aduse la cunoºtinþã
activitãþile implementate în cadrul acestui proiect, pânã în aceastã rundã. De
asemenea, ne-a fost prezentat ºi programul pentru viitorul apropiat. Astfel, între 14 25 martie vor avea loc la Bucureºti cursurile TOT (cursuri de formarea
formatorilor). Dupã aceste douã sãptãmâni, în perioada 11 - 15 aprilie, 2 - 6 mai ºi 16
- 20 mai, la Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº se vor desfãºura cursurile
IT/LIB, la care vor participa bibliotecarii din cele 19 biblioteci alese în prima rundã
Biblionet. Urmeazã ca între 23 mai ºi 3 iunie sã fie livrate bibliotecilor locale
implicate în proiect echipamentele necesare.
Sperãm ca acest proiect sã aibã impactul dorit de organizatori, iar beneficiarii,
în speþã, utilizatorii, sã se bucure de serviciile oferite de noul concept de bibliotecã.
Eduard FÎªCÃ
Bibliotecar - Referinþe electronice
Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº

ºi se adreseazã în special persoanelor din mediul rural, mediu care, dupã cum ºtim cu
toþii, este deficitar în privinþa accesului la informaþie. Biblionet încearcã în acelaºi
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Le français, ça va?
- Curs limba francezã Oamenii, în general, sunt stãpâniþi de dorinþa de a cunoaºte ceea ce e nou,
neobiºnuit, de a cãuta ºi cerceta, de a întreba ºi de a se întreba. Vârsta copilãriei
permite însuºirea cunoºtinþelor într-o formã atractivã, de joc, atunci când cel care
„vegheazã” ºtie cum sã realizeze acest lucru.
Acest opþional organizat în cadrul Bibliotecii Judeþene „Dinicu Golescu”
Argeº le permite cursanþilor sã-ºi formeze ºi sã-ºi consolideze deprinderi de
comunicare oralã ºi scrisã în limba francezã; se adreseazã copiilor cu vârsta cuprinsã
între 6 ºi 12 ani, care învaþã limba francezã fie în ºcoalã, fie individual.
Învãþarea este agreabilã prin conþinutul tematic adecvat vârstei copiilor, prin
numãrul mare de jocuri, rebusuri, cântecele, ghicitori ºi poezii. Metoda serveºte ca
bazã pentru realizarea unei comunicãri orale ºi scrise în limba francezã conform
obiectivelor învãþãrii unei limbi strãine la vârstã micã (primul nivel de studiu).
Actele de vorbire sunt realizate variat, fiind construite pe suportul unei
gramatici implicite ºi oferã copiilor un ajutor important în însuºirea unei franceze
funcþionale. Acest curs cuprinde elemente ale vocabularului fundamental ºi
funcþional al limbii franceze ºi recurge la imagini pentru a fixa rapid ºi uºor în mintea
celor mici noþiunile necesare. Prin procedeele metodice utilizate se asigurã un grad
înalt de retenþie a cunoºtinþelor ºi în acelaºi timp, un suport pentru comunicarea

autenticã în limba francezã.
Am cuprins în acest curs jocuri ºi exerciþii de desen pentru dezvoltarea
spiritului creator ºi de observaþie, absolut necesare formãrii personalitãþii elevilor.
Jocurile sunt accesibile, având un caracter vioi, antrenant, dându-le acestora
posibilitatea sã creeze, satisfãcându-le în acelaºi timp ºi nevoia de miºcare. Din
poeziile aduse, se selecteazã acele versuri potrivite pentru cursanþi, versurile fiind
foarte gustate de elevi. Ele sunt accesibile, contribuie la consolidarea cunoºtinþelor
de limba francezã, conþin ºi o notã de umor.
Sper cã acest curs îi va deprinde pe copii sã stãpâneascã noþiunile elementare
ale limbii franceze ºi sã le stârneascã interesul pentru cultura francezã.
Ramona RÃDOI
Bibliotecar - Sala de lecturã
Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº

Lingua International
-Oportunitate pentru mediul rural În data de 20 ianuarie 2011, în Sala de Conferinþe a Bibliotecii Judeþene
”Dinicu Golescu” Argeº s-au reunit bibliotecari din mediul rural ºi urban al
judeþului, prilej cu care aceºtia au fãcut cunostinþã cu Asociaþia Lingua International.
Câteva persoane erau implicate în acest proiect ºi vroiau sã arate ºi celorlalþi cã
Lingua International îþi poate schimba viaþa.
În aceste vremuri de crizã, Asociaþia Lingua International Piteºti le oferã
persoanelor din mediul rural o ºansã de a se califica, gratuit, în diferite profesii.
Proiectul strategic „Necesitate ºi oportunitate – instruire pentru comunitatea ruralã”,

cofinanþat din Fondul Social European, are ca obiectiv general îmbunãtãþirea
calitãþii ºi adaptabilitãþii resurselor umane din zonele rurale, în vederea facilitãrii
accesului la ocupare în activitãþi non-agricole.
Proiectul este implementat de Asociaþia Lingua International Piteºti în
parteneriat cu Asociaþia Geco Râmnicu-Vâlcea ºi Confederaþia Spaniolã a Centrelor
Educaþionale Madrid, iar managerul proiectului - Bogdan Georgescu a fãcut o
prezentare a celor mai cãutate profesii de pe piaþa muncii, subliniind care sunt
avantajele acestor cursuri gratuite, susþinute din fonduri europene. De când se
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deruleazã proiectul, mai precis din
decembrie 2008, s-au înscris la cursuri tineri,
persoane casnice, ºomeri din Arefu,
Aninoasa, Bascov, Corbeni, Albeºtii de
Argeº, Stâlpeni ºi Bãiculeºti. Cursurile s-au
desfãºurat în localitãþile unde autoritãþile au
fost receptive, proiectul venind în sprijinul
acelor tineri din mediul rural care nu au
posibilitatea achitãrii taxelor unor astfel de
cursuri. La final, cursanþii au susþinut un
examen ºi au primit certificate de absolvire
recunoscute de Ministerul Muncii ºi
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii.
Se pare cã acea întâlnire a avut ecou ºi
cum informaþia circulã repede, 4 biblioteci
publice din comunele Mozãceni, ªuici,
Tigveni ºi Teiu vor desfãºura cursuri de
Comunicare în limba englezã, Operator
introducere, validare ºi prelucrare date,

Nr.
/ martie2011
2011
Nr.
1 /1 martie

Lucrãtor în comerþ ºi Vânzãtor în unitãþi de
alimentaþie publicã - ospãtar.
Am vãzut curaj ºi implicare în
problemele comunitãþii la nivel local, vom
vedea importanþa formãrii profesionale ºi
rolul pe care îl are biblioteca în societatea
cunoaºterii.
Mihaela PENARU
Vicepreºedinte ANBPR - Filiala
Argeº

Tineret în acþiune – Modul de formare : Elemente de constituire ºi funcþionare a unui ONG
Integrarea României în cadrul Uniunii Europene a stimulat printre alte
sectoare ale societãþii ºi pe cel alcãtuit din asociaþii non-profit, apolitice ºi nonguvernamentale. Le cunoaºtem dupã denumirea comunã de ONG.
Aceste organizaþii non-guvernamentale au apãrut la zona de contact dintre
instituþiile statului sau instituþiile europene ºi societatea în ansamblul ei. Ele sunt
expresia societãþii româneºti organizatã ºi structuratã pe diferite zone de activitate:
tineret, apãrarea drepturilor omului, a tradiþiilor ºi valorilor naþionale în context
european ºi au ca rol desfãºurarea de proiecte în scopul rezolvãrii acelor probleme
cãrora proiectul respectiv se adreseazã.

Centrul Europe Direct Argeº din cadrul Bibliotecii Judeþene „Dinicu
Golescu” Argeº a organizat în perioada 22 – 24 martie 2011 un modul de formare
privind elementele de constituire ºi funcþionare a unui ONG prin Programul Tineret
în Acþiune - program comunitar care pune în practicã cadrul legal de susþinere a
activitãþilor de învãþare non-formalã pentru tineri. Vine în continuarea programului
Tineret ºi este implementat în perioada 2007-2013 cu un buget total de 885 milioane
de euro. Pentru România este alocat un buget de aproximativ 3 milioane euro anual.
Cursul s-a desfãºurat în Sala de Conferinþe a Bibliotecii Judeþene „Dinicu
Golescu” Argeº ºi s-a adresat atât multiplicatorilor de reþea ai Centrului Europe
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Direct Argeº, cât ºi altor instituþii ºi organizaþii eligibile (ONG-uri) în a aplica ºi
desfãºura proiecte în cadrul Programului Tineret în Acþiune.

Nr.
/ martie2011
2011
Nr.
1 /1 martie

ONG, sursele sale de finanþare ºi planurile de acþiune.
De asemenea, cursanþii au fost familiarizaþi cu contextul juridic aferent
domeniului, cu paºii necesari pentru înfiinþarea unui ONG ºi cu diferite oportunitãþi
de finanþare. Aceºtia au putut sã dezvolte structura organizaþionalã aferentã unui
ONG ºi au dobândit cunoºtinþe de bazã referitoare la planificarea, dezvoltarea ºi

În cadrul acestui modul de formare au fost discutate aspecte precum
semnificaþia ºi scopul unui ONG, misiunea, sloganul, valorile ºi viziunea acestuia.

managementul unei organizaþii.
Metodele ºi tehnicile de educaþie non-formalã folosite de cãtre traineri au
ajutat la valorificarea talentelor ºi calitãþilor participanþilor prin scoaterea în
evidenþã a abilitãþilor de comunicare între persoane din medii diferite, lucrul în
echipã, încrederea în propriile forþe, precum ºi la dezvoltarea creativitãþii personale.
Datoritã numãrului mare de solicitãri privind participarea la acest training,
Centrul Europe Direct Argeº va organiza ºi alte module de formare, care sã aibã un
impact favorabil în viitor.

Participanþii au putut afla care este legislaþia privind înfiinþarea ºi activitatea unui

Ionela PANAIT
Georgeta-Elena NICOLESCU
Consilieri de comunicare - Europe Direct Argeº
Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu” Argeº

12

