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În urma aplicaţiei depuse de către Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din România la Biroul de Vizite şi Seminarii al Parlamentului 
European, 40 de bibliotecari din diverse colţuri ale României au pornit în dimineaţa zilei de 
6 iunie 2011, spre o destinaţie comună – sediul Parlamentului European de la Strasbourg. 
Filiala Argeş a ANBPR a fost reprezentată de Dorina Litră, Ionela Panait, Ramona Rădoi şi 
Gabriela Voicu – bibliotecare la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş.

După un adevărat maraton rutier prin România, Ungaria, Austria, Germania şi Franţa, 

zorii zilei de miercuri, 8 iunie 2011 – ziua vizitei la Parlamentul European, aduc emoţiile 
fireşti, născute din importanţa evenimentului. Impozanta clădire ce adăposteşte 
Parlamentul European de la Strasbourg ne deschide „porţile”, dându-ne astfel posibilitatea 
de a aduce în comunitatea locală informaţii utile despre tot ceea ce înseamnă Uniunea 
Europeană.

Grupul a fost întâmpinat de către reprezentanţii Biroului de Informare al 
Parlamentului European în România (BIPE), care ne introduc în „atmosfera europeană” 
prin furnizarea de informaţii privind istoricul, rolul şi importanţa Parlamentului European 
pentru cetăţenii Uniunii. Totodată ni se răspunde la întrebări concrete privind modalitatea de 
a disemina informaţia europeană în mod optim către populaţie şi se reiterează importanţa şi 
rolul bibliotecilor publice în comunitatea locală prin asigurarea accesului egal la informaţii 
şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii 
utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, 
religie ori naţionalitate. 

Întrucât evenimentul este un schimb bilateral de idei, conştientizăm că noi – oamenii 
obişnuiţi ai celor 27 de state membre – nu ne putem duce existenţa „rupţi” de semnificaţia 
conceptului de „Europa unită”, tot aşa cum Europa în sine trăieşte şi respiră prin fiecare 
individ în parte ce se manifestă ca şi cetăţean european prin gânduri, prin atitudine şi acţiuni, 
prin dorinţa şi voinţa de a contribui într-o formă sau alta la cunoaşterea Europei.

După această întrevedere, delegaţiei bibliotecarilor români i se oferă posibilitatea de 
a asista la o şedinţă în plen a deputaţilor europeni, un spaţiu ce atrage asemenea unui magnet, 
un loc în care se iau decizii ce ne influenţează şi ne afectează pe fiecare în parte. Pe ordinea 
de zi a şedinţei de miercuri, 8 iunie 2011, s-a aflat revizuirea constituţiei Ungariei, purtându-
se discuţii aprinse pe marginea articolului D din noua constituţie, care stipulează faptul că 
„(…) Ungaria este responsabilă pentru soarta maghiarilor de dincolo de frontierele sale, 
va încuraja supravieţuirea şi dezvoltarea comunităţilor acestora; va sprijini eforturile lor 
de păstrare a identităţii ungare, de afirmare a drepturilor lor individuale şi colective, de 
stabilire a comunităţilor cu instituţii proprii şi prosperitatea în locurile lor natale şi va 
promova cooperarea între aceştia, precum şi cu Ungaria”. Această polemică a fost iniţiată 
ca urmare a unei întrebări cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei Europene de către 
un grup de eurodeputaţi semnatari, şi anume: Victor Boştinaru, Catherine Trautmann, Boris 
Zala, Monika Flasikova Benova, Vladimir Manka, Vasilica Viorica Dăncilă, Ioan Enciu, 

Bibliotecari argeşeni la Parlamentul European
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Tănăsescu Claudiu Ciprian.
Timp de aproape o oră ne aflăm în miezul unor discuţii ce vor influenţa Europa şi pe 

locuitorii săi. În atmosfera de lucru a plenului Parlamentului European, impresionaţi de tot ce 
se întâmplă în jurul nostru, facem abstracţie de elementul „timp” şi ne dăm seama că ne 
apropiem de finalul celor 3 ore alocate vizitei noastre. Delegaţia ANBPR părăseşte sediul din 
Strasbourg al Parlamentului European cu certitudinea că biblioteca publică şi bibliotecarul 

Împlinirea a 25 de ani de activitate a filialei Prundu a fost marcată de bibliotecarele 
Liliana Ciurea şi Valentina Filip prin derularea unei activităţi ce a reunit mai multe instituţii 
de învăţământ cu care biblioteca are încheiate parteneriate educaţionale : Grădiniţele nr. 8, 
nr. 10, nr. 13 Piteşti, Şcolile nr. 7, 12 şi 13, precum şi Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” 

Piteşti. Scopul comun al acestor parteneriate educaţionale este acela de a-i obişnui pe copii 
să vină la bibliotecă, să citească, să caute, să descopere şi să cunoască adevăratele valori ale 

culturii naţionale şi universale, dar şi de a-şi dezvolta un comportament individual şi social 
pozitiv şi responsabil din punct de vedere civic.

Înfiinţată la 1 iunie 1986, filiala Prundu a Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” 
Argeş are astăzi în colecţiile sale aproximativ 36000 de unităţi de bibliotecă şi 5000 de 
utilizatori înscrişi. Biblioteca îşi întâmpină utilizatorii în fiecare zi cu cele mai diverse 
colecţii de documente, încercând să răspundă tuturor solicitărilor, de la cei mai mici cititori, 
aparent mai uşor de mulţumit,  până la cei mai pretenţioşi.

Elevii clasei a III-a C de la Şcoala generală nr. 7 Piteşti, coordonaţi de d-na 
învăţătoare Georgiana Mircea, au prezentat revista clasei – „Licuricii”, nr. 4/2011, care 
reuneşte în paginile sale creaţii literare ce aparţin copiilor : poezii, compuneri, ghicitori. 
Dublul eveniment – aniversarea filialei şi Ziua Internaţională a copilului s-a încheiat cu un 
concurs de desene pe asfalt care le-a dat tuturor participanţilor posibilitatea să se exprime 
prin culoare, să-şi lase imaginaţia să zboare şi să capete formă sub urmele de cretă colorată, 
să ne ducă gândurile spre copilărie.

Liliana Ciurea
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş - Filiala Prundu

Filiala Prundu a Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş la ceas aniversar
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Delegaţia ANBPR Argeş - Dorina Litră, Ionela Panait, Ramona Rădoi şi 
Gabriela Voicu

trebuie să constituie o piesă esenţială în procesul de diseminare a informaţiilor europene, 
deoarece prin însuşi obiectul lor de activitate se află în mijlocul comunităţii şi 
interacţionează direct cu fiecare membru al acesteia.



Nemeş-Vintilă, care a avut amabilitatea de a ne îndruma şi arăta fiecare colţ al bibliotecii. 
Vizita noastră a început cu Corpul B al bibliotecii, clădire nou construită şi inaugurată în 
2007. Pentru a ne impresiona încă de la început, dl. Nemeş-Vintilă ne-a dus direct la  etajul 5 
al clădirii, de unde putut  admira minunata panoramă a oraşului, după care am fost conduşi 
spre sala de lectură, un serviciu ce funcţionează combinat cu împrumutul pentru adulţi. 

De un real folos pentru  bibliotecarii sibieni este 
faptul că au propria lor tipografie, unde pot fi tipărite 
diverse materiale şi broşuri ale instituţiilor aflate în 
subordinea Consiliului Judeţean. Colegii de la Sibiu sunt 
foarte creativi, ei atrag publicul prin atelierele de creaţie la 
care utilizatorii participă direct şi interacţionează între ei, 
realizând lucruri uimitoare. Ludoteca a reprezentat un alt 
punct de atracţie, un spaţiu deosebit de primitor pentru cei 
mai mici dintre cititori, dotat cu calculatoare şi 
înfrumuseţat de desene şi picturi, dar şi de jucăriile ce 
reuşeau să creeze un mediu foarte primitor pentru cei care 
aleg să îşi petreacă timpul liber la bibliotecă.

Corpul A al Bibliotecii ASTRA Sibiu, funcţional 
încă din 1905, adăposteşte fondul de carte veche, 
periodicele şi colecţiile speciale.

În prezent, Sibiul reprezintă un important centru 
turistic, cultural şi educaţional, atrăgând  prin farmecul 

său aparte, prin tradiţia conservată atât de bine, dar şi printr-un decor natural deosebit. 
Această vizită a reprezentat un schimb de experienţă benefic pentru personalul de 
specialitate al ambelor instituţii de cultură şi sperăm ca astfel de evenimente să ne dea 
posibilitatea de a vizita şi alte biblioteci din ţară.

Gabriela Nicoleta Mihai – Compartiment Catalog electronic
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş 
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Vizită de neuitat pentru bibliotecarii argeşeni 

Aşezat în inima ţării, pe palma şesului de la poalele Cibinului, Sibiul a fost şi rămâne 
o punte de legatură şi de circulaţie a valorilor materiale şi spirituale, leagăn de străveche 
cultură şi civilizaţie românească. Sibiu şi Luxemburg – două oraşe care au împărţit titlul de 
Capitală Culturală a Europei în 2007, an în care au fost prezentate 337 proiecte (şi au avut 
loc peste 2000 evenimente culturale), acoperind prin activităţi artistice cele mai variate 
gusturi. Programul Sibiu - Capitală Culturală Europeană 
a însemnat pentru oraş, pe lângă vizibilitatea foarte mare 
pe plan naţional şi european, un mare caştig din punct de 
vedere turistic, practic un brand unanim recunoscut pe 
harta turistică a Europei. 

Anul acesta, în data de 22 iunie, prin intermediul 
filialei ANBPR Argeş, colectivul Bibliotecii Judeţene 
„Dinicu Golescu” Argeş a fost în vizită la una dintre cele 
mai mari biblioteci din ţară şi anume la Biblioteca 
Judeţeană ASTRA din Sibiu. Înfiinţată în 1861 în cadrul 
„Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi 
cultura poporului român”, instituţia sibiană de cultură 
reprezintă una din cele mai vechi biblioteci publice din 
ţară. Adevaraţii săi ctitori au fost Gheorghe Bariţiu şi 
Timotei Cipariu, care au adus în bibliotecă primele 
donaţii de carte, îndemnându-i şi pe alţi oameni de cultură 
să le urmeze exemplul.

Fondul total al Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, după cele mai recente statistici, se 
cifrează la cca. 688377 de documente şi cuprinde cărţi, periodice, CD-uri, DVD-uri, casete 
audio şi video, discuri, diafilme, diapozitive, benzi de magnetofon, manuscrise, documente 
de corespondenţă şi iconografice, cărţi româneşti şi străine vechi, cărţi rare, documente 
cartografice, ex-libris-uri. Cea mai veche carte aflată în fondul bibliotecii este Sexti libri 
Decretalium..., MDXI (1511) de Papa Bonifacius VIII, iar cea mai veche carte românească 
este Sbornicul slavonesc tipărit de diaconul Coresi, la      Sas-Sebeş în 1580.

Încă de la intrarea în oraş, am fost copleşiţi de liniştea şi amprenta istoriei asupra 
acestui loc. Am fost întâmpinaţi cu mare drag de către directorul bibliotecii, dl. Onuc   
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Pornind de la rolul bibliotecilor în societate, de la cunoaşterea fondului de carte, a 
segmentelor de utilizatori, având în vedere intrarea în viaţa cotidiană a internetului, în 
detrimentul lecturii pe suport de hârtie şi a vizitelor directe,  ajungem la concluzia că trebuie 
găsite metode de a readuce utilizatorul, indiferent de vârstă, la bibliotecă, la un alt fel de 
bibliotecă, una în pas cu tehnologia modernă.

Dacă până acum două decenii valorile de patrimoniu naţional şi universal erau 
inaccesibile pentru utilizatori, azi expunem  periodic exemplare bibliofile. Fiind o secţie de 
relaţii cu publicul avem aceeaşi problemă ca şi celelalte secţii: scăderea numărului de 
utilizatori. 

Pentru a revigora activitatea, am organizat următoarele tipuri de evenimente 
culturale:

I.- Parteneriate educaţionale cu toate categoriile de vârstă şi profilele de învăţământ. 
Parteneriatele au o documentaţie şi o tematică bine studiată, cu scop, grup ţintă, program de 
activităţi, responsabilităţi, referate, prezentări ale acţiunilor, finalizări. Dintre acestea 
amintim parteneriatul cu Liceul de Artă şi Muzică Dinu Lipatti, Şcoala nr.1 Nicolae 
Simonide, Colegiul Tehnic Dimitrie Dima Piteşti şi Grupul Şcolar Agricol Mărăcineni.

II.- Expoziţie cu caracter permanent în secţia Colecţii Speciale
În noua locaţie, având un spaţiu generos, mobilier adecvat şi condiţii de conservare în 

limitele admise de lege, am realizat o expoziţie cu caracter permanent în care am expus în 
vitrine închise, prin rotaţie, manuscrise pe pergament în limba ebraică şi slavă veche, 
muzică bizantină, carte veche românească cu caractere slave, carte veche şi rară străină, 
cărţi  cu autograf, ex librisuri (etichete, sigilii inelare cu fum, parafe, ştampile, elemente de 
sfragistică), volume antume, ediţii princeps etc. 

Vizitele se efectuează în mod organizat, planificat şi supravegheat. 
III.- Expoziţii de autor sau domeniu:
Cartea veche râmniceană în colecţiile bibliotecii a fost tema unei expoziţii 

organizată în holul central al bibliotecii, expoziţie care a durat două săptămâni şi a prezentat 
publicului larg şi utilizatorilor un număr important de titluri ieşite de sub teascul 
tipografiilor de la Râmnic, mare şi vestit centru tipografic românesc. 

Scopul: de a creşte interesul utilizatorilor pentru cunoaşterea istoriei, evoluţiei 
scrisului, limbii române şi a cărţii româneşti.

Grupul ţintă: elevii şcolilor argeşene, studenţii, profesorii, pensionarii şi alte 
categorii socio-profesionale aflate sau nu în activitate. Elevilor şi studenţilor li s-au dat 
explicaţii ample, au fost adevărate cursuri de istoria cărţii şi scrisului. Expoziţia a fost 
vizitată zilnic, pe tot parcursul programului.

Popularizarea  am realizat-o apelând la presa şi televiziunile locale. Am anunţat 
deschiderea acestei expoziţii, am dat interviuri, anunţuri şi s-au realizat reportaje. Am 
realizat un program de expoziţie care cuprinde câteva date despre cartea tipărită la Râmnic şi 
programul de vizitare, program ce a fost difuzat prin unităţile de învăţământ şi alte instituţii 
din oraş şi comunele limitrofe.

Trebuie amintit faptul că pentru toate expoziţiile şi acţiunile făcute a fost necesară şi 
o muncă  de cercetare prealabilă. S-au realizat materiale documentare, care au stat la baza 
vernisajului, informaţiilor de pe etichetele din faţa fiecărui exponat, a interviurilor şi ştirilor. 
De fiecare dată s-a întocmit şi câte o bibliografie pe tema respectivă. Toate materialele au 
fost stocate, îndosariate, iar din fotografiile şi imaginile filmate s-au realizat albume. 

Prin Veneţia secolului al XIX-lea - expoziţie deschisă în holul bibliotecii. 
Documentaţia făcută a uşurat prezentarea exponatelor. S-a realizat o bibliografie, iar 
eticheta fiecărei stampe a conţinut date tehnice şi artistice, lămuritoare pentru privitor. Am 
expus o parte din colecţia de stampe originale, realizate la Veneţia în 1856 de desenatorul M. 
Moro, în litografia Brizeghel.

Exemplarele de mare valoare artistică au fost făcute cunoscute utilizatorilor de 

CU… ŞI DESPRE NOI

Metode de atragere a publicului în bibliotecă prin promovarea patrimoniului cultural naţional 
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toate vârstele şi categoriile socio-profesionale. Am dat detalii despre tehnica de realizare, 
despre valoarea lor artistică şi despre rolul lor în evoluţia artelor grafice.

Evenimentul s-a popularizat prin presă şi televiziune, distriburea prin şcoli a unor 
semne de carte care au cuprins date sumare privind stampele veneţiene, cât şi programul de 
vizitare al expoziţiei.  Pentru că evenimentul s-a produs  pe data de 1 Martie, toţi 
participanţii au primit mărţişoare cu o imagine din Veneţia.  Acestea au fost realizate cu 
elevii clasei a VIII-a C de la Şcoala Nr.1 Nicolae Simonide, Piteşti, la ora de desen a 
profesoarei Tatiana Iulia Ciurea, membră a UAPR, care a vorbit elevilor despre tehnica de 
realizare artistică a unei stampe şi despre marii pictori italieni, maeştri ai vedutelor.

Un articol mai amplu şi cu imagini au fost transmise şi publicate de revista noastră de 
specialitate Biblioteca şi Buletin cultural argeşean, pentru a face cunoscute preocupările 
noastre şi valorile artistice pe care le deţinem.

IV.- Publicarea articolelor şi 
studiilor în revistele de specialitate 
Biblioteca, Revista Română de Istoria 
Cărţii, Buletinul cultural argeşean , în  
volumele colocviilor şi simpozioanelor 
naţionale şi internaţionale este un alt 
mod de a face cunoscut materialul 
documentar pe care l-am studiat şi 
fondul bibliofil al bibliotecii.

Au apărut  la  Bibl io teca  
Judeţeană Antim Ivireanul Râmnicu 
Vâlcea în lucrările simpozionului 
in te rna ţ iona l  -  Cartea  veche  
râmniceană în colecţiile Bibliotecii 
Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş (oct. 2008); la Universitatea Piteşti - Liturghierul lui 
Macarie – copie manuscrisă, Suceviţa, 1607 (dec. 2009); Ex librisul – artă grafică mică  
(dec.2010). Prin aceste studii şi comunicări am făcut cunoscute valorile bibliotecii unui 
public avizat şi cu un înalt grad de cultură.

În revista Biblioteca am publicat diverse articole despre acţiunile organizate şi 
despre exemplarele bibliofile, pentru informarea colegilor din ţară şi pentru a ţine la curent 
specialiştii cu valorile pe care le deţinem.

V.- Albumul bibliofil realizat în urma cu câţiva ani are acelaşi scop: popularizarea în 

rândul utilizatorilor a valorilor 
cul turale  locale ,  naţ ionale  ş i  
universale.      

VI.- Realizarea unui film de 
prezentare a bibliotecii şi a secţiilor de 
relaţii cu publicul.  

VII.- Enciclopedia Argeşului şi 
Muscelului  - proiect susţinut de 
Consiliul Judeţean Argeş şi realizat în 
parteneriat de patru instituţii de cultură 
din Argeş a atras foarte multe persoane 
spre bibliotecă pentru studierea 
monografiilor locale vechi şi noi şi 
pentru alte documentări.  Lucrarea 

oferă informaţii despre instituţii şi personalităţi argeşene din toate domeniile de activitate.
Primul volum a fost realizat de Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş , volum 

la care şi-a adus aportul o parte din  personalul experimentat.
VIII.- Cursuri de iniţiere în limba slavă veche şi slavona românească - o altă 

activitate interesantă şi atrăgătoare.  
În colaborare cu prof. univ. prodecan - Laura Bădescu şi asistent - Liliana Soare de la 

Facultatea de Filologie a Universităţii Piteşti, am desfăşurat câteva şedinţe de curs despre 
istoria scrisului şi a cărţii, evoluţia limbii slave vechi şi a slavonei româneşti. Demonstraţiile 
au fost făcute pe exemplarele existente în colecţie, cartea veche fiind manipulată numai de 
bibliotecarul specialist. Impactul cu cartea, în original, a avut rezultatul scontat asupra 
tinerilor. Au audiat cu atenţie şi au participat  cu interes la comentariile despre unele 
fenomene de limbă şi lexic.

După aceste ore petrecute în bibliotecă, scopul nostru a fost realizat, mulţi dintre 
studenţi au revenit să studieze în profunzime unele aspecte lingvistice. De data aceasta li s-
au pus la dispoziţie variantele digitizate de B.N.R., de pe situl , 
protejând astfel exemplarele vechi pe care B.J.A. le conservă. 

Prof. Lucreţia Picui - Colecţii Speciale
Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş

www.manuscriptorium.ro
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Codul Bunelor Maniere şi prin intermediul bibliotecii
Cu toate că trăim într-o societate în care nonconformismul este la modă, bunele 

maniere trebuie să facă parte din structura educaţională a fiecărui individ. Felul  în care 
folosim cuvintele, gesturile de politeţe ne ajută să dezvoltăm simţul respectului de sine, 
încrederea în propria persoană, având efect pozitiv asupra relaţiilor cu semenii. Manierele 
reprezintă cartea de vizită a fiecărui individ în societate. A avea maniere presupune o ţinută 
şi un limbaj impecabil, să ne comportăm civilizat cu cei din jurul nostru, să fim politicoşi, 
agreabili, concilianţi, diplomaţi, să deţinem simţul responsabilităţii, să ne stabilim şi să 
respectăm propriile noastre principii morale.

Bunele maniere se învaţă încă din copilărie. Pregătit de mic în acest sens, copilul 
devine o persoană adultă manierată. Cursul Codul Bunelor Maniere organizat de Biblioteca 
Judeţeană ,,Dinicu Golescu” Argeş pune baza comportamentului manierat în societate şi se 
adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani. Abordăm bunele maniere în diferite 
ipostaze din viaţa de zi cu zi a copiilor: acasă, la şcoală, în familie, în  timpul liber, în 
societate, în alte ocazii deosebite. Prin intermediul acestui curs, copiii vor deprinde anumite 
norme, reguli de viaţă şi de conduită, bazându-se pe trei principii: respect, consideraţie şi 
sinceritate. Analizăm diverse roluri pe care copiii şi le asumă de-a lungul unei zile. Micuţii 

sunt determinaţi să descopere şi să deprindă metode necesare pentru a se descurca mai uşor 
în situaţii complicate, căpătând astfel încredere pentru a le putea face faţă.

Într-o atmosferă relaxantă, cursul de bune maniere îi determină pe copii să înveţe şi 
să aplice ,,regulile” unui comportament politicos, să exprime printr-un limbaj propriu 
situaţii diferite din viaţa lor, să accepte implicarea în relaţiile cu ceilalţi, să dezvolte anumite 
abilităţi artistice şi tehnice (joc de rol, aranjarea mesei, împachetarea unui cadou, 
etc.).Conţinutul cursului este captivant şi diferit de ceea ce întâlnesc la grădiniţă sau la 
şcoală. Dezvoltăm spiritul de echipă, iar jocul, dialogul, exemplul, ca forme de învăţare, 
ocupă un loc primordial.

Cursul este structurat pe categorii de vârstă, interese, pornind de la nevoile concrete 
ale fiecărui copil. Prin acest proiect sperăm să contribuim la dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copiilor de azi -  adulţilor de mâine.

Oana Antonescu – Colecţii Speciale
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Piteştiul – trecut şi prezent

Cu ocazia împlinirii a 623 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Piteşti, 
în cadrul manifestărilor prilejuite de acest eveniment, Biblioteca Judeţeană „Dinicu 
Golescu” Argeş,  în colaborare cu Anticariatul  Tudor, a organizat în data de 19 mai 2011 o 
expoziţie tematică sub denumirea Piteştiul - trecut şi prezent. 

Au fost expuse  documente informative pe teme diverse: istorie, cultură, învăţământ, 
arhitectură, georgrafie, economie. Un loc aparte l-a constituit colecţia de vederi  aflată în 
fondul Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Judeţene, care ilustrează ansamblul  arhitectural 
urban  al Piteştiului interbelic, dar şi câteva proiecte desăvârşite de inginer-arhitect Dimitrie 
Dima, unul dintre cei mai de seamă arhitecţi români de la sfârşitul secolului al-XIX-lea şi 
începutul sec.XX.

Au fost expuse monografiile principalelor instituţii administrative şi culturale locale  
(Primăria oraşului Piteşti, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, Teatrul Al. Davila, 
Filarmonica), cât şi a celor mai prestigioase unităţi de învăţământ (Liceul N. Bălcescu, 

Liceul Zinca Golescu, Liceul Alexandru Odobescu, Liceul de Artă Dinu Lipatti). Un loc 
aparte a fost acordat monografiilor referitoare la istoria oraşului Piteşti (Petre Popa, Paul I. 
Dicu, Silvestru D. Voinescu „Istoria municipiului Piteşti”, Bucureşti, Editura Academiei, 
1988; Petre Popa „Piteşti 600: Istorie. Economie. Cultură. Urbanism”, Piteşti, Editura 
Paralela 45,2003; Petre Popa „Piteşti: Memento”, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008, etc.) şi 
actului de danie din 20 mai 1388 („Documneta Romania e Historica: B. Ţara 
Românească, vol. 1, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966),  ce atestă existenţa la 
1388 a hotarului Piteşti, astăzi municipiul reşedinţă al judeţului Argeş, fapt care 
demonstrează dezvoltarea economică, social - demografică, culturală a localităţii peste 
secole.

Magdalena Roşoiu – Colecţii Speciale
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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Azi cetăţean informat, mâine voluntar implicat!

Managementul proiectelor a devenit în ultimii ani un instrument firesc de gestionare a 
schimbării. Indiferent de domeniul de activitate, a fi un bun manager de proiect reprezintă 
astăzi o cerinţă esenţială pentru toţi cei care pun performanţa pe primul loc. 

Centrul Europe Direct Argeş a organizat în colaborare cu Centrul Europe Direct 
Curtea de Argeş, la Piscul Negru, în perioada 27-29 iunie 2011, 
cursuri de formare privind modul de iniţiere şi organizare a 
unui proiect de succes în cadrul Programului Tineret în 
Acţiune. Modulele s-au adresat voluntarilor din cadrul 
centrelor de informare europeană, scopul fiind de a consolida 
informaţiile deţinute de către aceştia în ceea ce priveşte 
tematica respectivă şi posibilitatea aplicării lor în cadrul 
derulării unor viitoare proiecte.

Tineret în Acţiune este programul comunitar care  va fi 
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. Acest program pune în 
practică cadrul legal de susţinere a activităţilor de învăţare 
non-formală pentru tineri. 

În cadrul trainingului, cursanţii au fost instruiţi despre 
cum se scrie un proiect, pornind de la nevoile si problemele 
existente în comunitatea din care provin. Toţi au fost încântaţi de cadrul nonformal în care s-
au desfăşurat sesiunile de formare, implicându-se activ în elaborarea unor propuneri de 
finanţare. Au fost formaţi în a gândi logic elaborarea unui proiect, parcurgând următoarele 
etape: 

1. planificarea proiectului – construirea echipei, asigurarea părţii logistice a 
proiectului, crearea materialelor promoţionale, anticiparea eventualelor riscuri;

2. implementarea proiectului – prezentarea proiectului, derularea activităţilor 
enunţate în proiect, folosirea unor metode şi instrumente nonformale specifice;

3. evaluarea proiectului – analiza îndeplinirii obiectivelor, monitorizarea impactului, 
centralizarea info after project (follow-up), promovarea rezultatelor şi întocmirea 

raportului.
Au existat sesiuni de prezentare a regulilor de finanţare  

şi  eligibilitate a proiectului în context Tineret în Acţiune. 
Formatorii au punctat aspecte legate de diferite proiecte 
derulate prin programul TIA, dar s-au discutat şi modalităţile în 
care anumite idei se pot concretiza de către diferiţi voluntari, 
din organizaţii nonguvernamentale, de pe plan local. Voluntarii 
Europe Direct Argeş au demonstrat o puternică capacitate de 
valorificare a competenţelor dobândite. 

Pe perioada celor trei zile de cursuri, voluntarii Europe 
Direct Argeş şi Europe Direct Curtea de Argeş au învăţat să 
socializeze mai mult, să promoveze valorile europene şi au aflat 
mai multe despre oportunităţile existente pentru tinerii din 
întreaga Europă.

Ionela Panait
Georgeta - Elena Nicolescu

consilieri comunicare - Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş 

europearges@gmail.com

Bibliotecarii - intermediari ai înţelepciunii tipărite

Cartea este comoara sufletului, biblioteca este trezoreria unui neam, iar bibliotecarul 
este străjerul ce veghează ca aceasta să dăinuie pentru ca noi, generaţiile prezente şi cele 
viitoare, să beneficiem de tainele şi splendorile ei.  În fiecare an, în data de 23 aprilie se 
sărbătoreşte Ziua bibliotecarului,  manifestare  propusă în România în anul 1998 de către 

ANBPR. La 23 aprilie, în aproape toate ţările lumii au loc manifestări dedicate cărţilor, 
autorilor,  editorilor,  librarilor, bibliotecarilor şi, implicit, cititorilor. În toată lumea sunt 
organizate expoziţii de carte, lecturi publice şi tot felul de manifestări menite să încurajeze şi 
să popularizeze lectura, să marcheze prin intermediul cărţii evoluţia şi trecerea noastră prin 
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lume. 
Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” Argeş a organizat cu această ocazie o 

expoziţie intitulată  ,,Bibliotecari argeşeni în slujba condeiului”, care a reunit cărţile editate 
de colectivul  bibliotecii de-a lungul timpului.  Pe această cale, la ceas aniversar, ne-am 
reamintit că unii dintre colegii noştri nu mai sunt  printre noi:  
Silvestru D. Voinescu (a slujit biblioteca  vreme de 40  de ani, 
1965-2005), Nicolae Rizescu, Cornelia Barbu,  Mircea 
Meleşteu, Gheorghe Cârstea (poetul Miron Cordun).

De asemenea, expoziţia a cuprins o serie de articole 
semnate de personalul bibliotecii şi publicate în diverse reviste 
de specialitate cu o apariţie atât la nivel local, cât şi central 
(Biblio, Biblioteca : Revistă de Bibliologie şi Ştiinţa 
Informării, Bibliomagazin : Buletin Informativ al ANBPR, 
Noema, Libraria, Revista română de istoria cărţii, Cultura,  
Buletin cultural argeşean, Revista Argeş, Săgetătorul: 
Supliment al cotidianului Argeşul,), reunite apoi într-o 
bibliografie selectivă.

Biblioteca zilelor noastre ocupă un loc deosebit în 
societate, derulează numeroase proiecte şi programe ce 
urmăresc diversificarea serviciilor de bibliotecă, aducerea acestei instituţii de cultură pe 
locul pe care şi-l merită în viaţa şi conştiinţa comunităţii pe care o deserveşte. Între cele mai 
importante proiecte ale Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş se numără Centrul  

 

  

Europe Direct - ce reprezintă interfaţa dintre Reprezentanţa Comisiei Europene din 
România şi cetăţenii judeţului Argeş, Enciclopedia Argeşului şi Muscelului – proiect ce se 
desfăşoară în colaborare cu Consiliul Judeţean Argeş, Primăria Piteşti, Universitatea din 
Piteşti, Istoria presei din Romania în date - proiect în colaborare cu Asociaţia Română de 

Istoria presei, universităţi, biblioteci, muzee şi arhive din 
România şi Republica Moldova,  Biblionet - lumea în 
biblioteca mea, proiect derulat de IREX în colaborare cu 
ANBPR. De asemenea, propune proiectul Colecţia digitală de 
ziare - ce va urmări realizarea unei colecţii de ziare în format 
electronic, care să cuprindă periodice (ziare) din colecţiile de 
documente ale bibliotecii noastre, apărute pe plan local înainte 
de 1989. 

Iată că ziua de 23 aprilie ne dă prilejul să aducem în 
lumina reflectoarelor şi în atenţia tuturor ceea ce înseamnă 
biblioteca societăţii contemporane, o instituţie ce a suferit 
transformări profunde şi care şi-a schimbat rolul tradiţional de 
împrumut de documente, devenind un loc de socializare, de 
informare, de comunicare a informaţiilor.

Ioana Netotu – Compartiment Catalog electronic 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Argeşul pe podiumul naţional la BookFest

Primăvara vine cu o provocare pentru elevii din toată ţară: Concursul naţional         
„O scrisoare adresată personajului preferat” – organizat de UER (Uniunea Editorilor din 
România) în colaborare cu ANBPR şi FICE (Federaţia Internaţională a Comunităţilor 
Educative), derulat prin filialele ANBPR, respectiv bibliotecile judeţene.

Filiala Argeş s-a bucurat de participarea unui număr de 17 şcoli de pe raza judeţului, 
însumând aproximativ 90 de scrisori destinate personajelor care încântă copilăria generaţiei 
tinere, aşa cum se întâmpla odinioară cu fiecare dintre noi. În materialele lor îi regăsim pe 
Albă ca Zăpada, Alice, Bambi, d-l Goe, căpitanul Nemo sau Harap-Alb, dar şi pe Cireşari, 

Lorelei, Vitoria Lipan sau Harry Potter şi mulţi alţii. 
Dintre acestea, s-au regăsit în finală, pe grupe de vârstă:
Clasele V-VI : 
-  Premiul I: „Lizuca” –Stănculescu Alexandra , clasa a V-a, Şc. nr. 15 „Adrian 

Păunescu” Piteşti;
-  Premiul III: „Niculae Moromete” – Pielaru Carmen Ana-Maria, clasa a V-a, Şc. 

Generală Hârseşti;
-  Menţiune: „Victor” – Simion Teodora , clasa a V-a, Şc. Nr. 4 Piteşti; 
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„Nică” – Giulescu Dimitrie, clasa a VI-a, Şc. nr. 15 „Adrian Păunescu” Piteşti; 
„Winnetou” – Boboc Puiu - Ciprian, clasa a VI-a, Şc. „Oprea D. Iorgulescu” 
Câmpulung - Muscel.
Clasele VII-VIII : 
- Premiul I: „Lorelei” – Isac Ana-Maria, clasa a VII-a, Liceul Teoretic 

„I.Cantacuzino” Piteşti; 
-  Premiul II: „Harry” – Bjelacović Aleksandra, clasa a VII-a, Sc. nr. 5 „Nicolae 

Iorga” Piteşti;             
-  Premiul III: „Vitoria Lipan” – Ducu Mariana, clasa a VIII-a, Şc. nr. 15 „Adrian 

Păunescu” Piteşti. 
-  Premiul special – Diplomă pentru originalitate : „Apolodor” – Rînciog Cristina, 

clasa a V-a, Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu” Piteşti.
Numele premianţilor s-au făcut auzite la BookFest şi au primit din partea Bibliotecii 

Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş un set de enciclopedii reunite sub titlul „Civilizaţii 
antice”, care le  va purta paşii prin locuri minunate, precum şi dulciuri din partea firmelor 
D.R.I.M. Daniel şi Kandia Dulce.

        Daniela Tudose – Secretar ANBPR - Filiala  Argeş

Biblioclubul şoriceilor  – Pregăteşte-te pentru distracţie şi pentru a învăţa
 totul despre multele mistere ale ştiinţei

În noul context informaţional şi educaţional al societăţii 
contemporane, rolul bibliotecii capătă noi valenţe şi îmbracă forma 
unor servicii din ce în ce mai diverse, adaptate cerinţelor utilizatorilor 
astfel încât biblioteca să răspundă prompt şi în timp util solicitărilor 
acestora. Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş se adaptează 
din mers noilor tendinţe şi vine în întâmpinarea comunităţii pe care o 
deserveşte cu o serie de acţiuni cu caracter instructiv-educativ şi 
socio-cultural, dar şi de recreere care se adresează generaţiei tinere de 
utilizatori – copiii.

Una dintre iniţiativele menite să susţină diversificarea 
serviciilor de bibliotecă este Biblioclubul şoriceilor, program 
derulat în fiecare lună de către Biblioteca Judeţeană Argeş prin 
intermediul Secţiei Tinerilor, care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 10-14 ani şi 
urmăreşte formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar: capacităţi reflexive, de 
interacţiune socială, comunicative şi de tip creativ.

Pentru că ştiinţa este atât de frumoasă, în cadrul Biblioclubului şoriceilor copiii 
realizează sub îndrumarea bibliotecarului diverse experimente care se bazează pe principii 
ştiinţifice, dar care pot fi puse în practică cu ajutorul lucrurilor mărunte şi obişnuite care ne 
înconjoară clipă de clipă. Prin aceste activităţi, copiii au ocazia de a învăţa fizica în 
„laboratorul” din cadrul bibliotecii, în care lumea este experimentată, nu doar studiată.

Lună de lună micii exploratori sunt aşteptaţi să descopere tainele şi misterele ştiinţei, 

sunt invitaţi să găsească răspuns la întrebări precum „Ce ne provoacă 
starea de foame sau sete?”, „De ce legumele proaspete sunt mai 
sănătoase decât cele gătite?”, „De ce plângem când curăţăm o ceapă?”.

În luna mai, „şoriceii curioşi” care au trecut pragul laboratorului 
nostru din cadrul Secţiei Tinerilor a Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” Argeş au observat cum se poate umfla un balon folosind cele 
mai obişnuite materiale aflate la îndemâna lor (apă, bicarbonat de sodiu, 
oţet, etc.), experiment în urma căruia copiii au conştientizat reacţia 
chimică dintre un acid (oţet) şi o bază (praf de copt), reacţie care a 
produs dioxidul de carbon necesar umflării balonului. Cel de-al doilea 
experiment al lunii mai a fost acela al „cernelei invizibile”, obţinută cu 
ajutorul lucrurilor existente în bucătăria oricărei mămici, în principal 

făină, apă, lămâie. Efectul uimitor al acestui experiment a fost creat de „personajele 
principale” - sucul de lămâie şi câteva picături de iod.

În lunile următoare, Biblioclubul şoriceilor va răspunde altor întrebări interesante ce 
se învârtesc în minţile curioase ale copiilor noştri şi îşi aşteaptă tot mai mulţi exploratori!

Sabina Dumitru
Mariana Desrobitu

Secţia Tinerilor - Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş



pe parcursul anului 2011 pentru personalul din biblioteci.
Prezentă pentru prima dată la un astfel de eveniment, filiala Argeş a asigurat 

permanenţa la standul ANBPR, precum şi serviciile pentru public pe care le reclamă o astfel 
de manifestare. Reprezentanţii filialei au  adus în atenţia celor interesaţi o serie de lucrări 
editate de Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş. Printre cele mai valoroase 
“bijuterii” ce se regăsesc în colecţiile bibliotecii, la standul ANBPR au putut fi răsfoite 
“Catalogul cărţii vechi româneşti din Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş” de 

Margareta Tudor, “Album bibliofil” întocmit de Lucreţia Picui şi coordonat de Octavian 
Mihail Sachelarie, ”Silvestru Voinescu : Un destin asumat” de Octavian Mihail Sachelarie, 
“Piteşti : Tradiţie şi contemporaneitate” de Petre Popa, Paul I. Dicu şi Silvestru D. Voinescu, 
„Biblioteca – informatie, comunicare, cunoastere” coordonată de Octavian Mihail 
Sachelarie şi Mihaela Voinicu sau “130 de ani de lectură publică în Piteşti (1880-2010) – 
CD”.

Seara coboară uşor peste prima zi a BookFest… E linişte în lumea cărţilor acum.

Dorina Litră - Preşedinte ANBPR - Filiala Argeş
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BIBLIO – NEWS

Eveniment aşteptat cu emoţie de către toţi cei care se „hrănesc“ cu energia şi savoarea 
cărţilor, fie ele tradiţionale sau digitale, Salonul internaţional de carte BookFest şi-a deschis 
din nou porţile în încercarea de a satisface toate gusturile în materie.  Cea de-a VI-a ediţie a 
Salonului s-a desfăşurat în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo din Bucureşti în 
perioada 25-29 mai 2011, fiind organizat, prezentat şi promovat de către Asociaţia 
Editorilor din România.

Dimineaţa primei zile a Salonului  debutează timid, temându-se parcă de canicula ce 
urmează să se instaleze. Cu fiecare oră 
care trece, atmosfera capătă culoare şi se 
animă, vizitatorii păşesc printre standuri, 
caută, se opresc, răsfoiesc, întreabă… 
Uneori cumpără…

După-amiaza vine cu diverse 
lansări de carte, oamenii vorbesc în 
şoaptă, ca într-o imensă sală de lectură. 
Nu e nevoie de confort, cei interesaţi de 
conţinutul miilor de cărţi ce li se perindă 
prin faţa ochilor şi le bucură sufletul 
lecturează balansându-se uşor de pe un 
picior pe altul. Şi pornesc apoi mai 
departe spre un alt stand, spre alte şi alte 

cărţi…
La standul ANBPR, vizitatorii se apropie curioşi. În funcţie de cât de conectaţi sunt 

la fenomenul biblioteconomic, aceştia adresează întrebări despre organizaţie, despre 
activitatea de asociaţie, despre cursurile de calificare şi perfecţionare pentru bibliotecari, fac 
propuneri de colaborare sau pur şi simplu zăbovesc câteva clipe de vorbă cu consultanţii 
aflaţi la stand. „Este admirabil că bibliotecile vin în întâmpinarea publicului şi la astfel de 
ocazii, cum este BookFest”, a replicat un vizitator. Reprezentanţii ANBPR oferă materiale 
promoţionale, fluturaşi de prezentare şi programul cursurilor pe care Asociaţia le va derula 

Experienţa ANBPR la BookFest sau cărţile la ele acasă
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Modele de voluntariat la Conferinţa Internaţională BiblioPublica de la Baia Mare

Aproape 150 de bibliotecari din toată România, precum şi din Republica Moldova, s-
au reunit în perioada 12-14 mai 2011 la Baia Mare  la cea de-a 28-a conferinţă organizată de 
ANBPR, a cărei temă - Modele de voluntariat în biblioteca publică -  nu a fost aleasă 
deloc la întâmplare. Anul 2011 a fost declarat „Anul European al Voluntariatului”, iar 
săptămâna 9-15 mai a fost marcată în România ca „Săptămâna voluntariatului”.

Aşa cum a arătat doamna Doina Popa, preşedintele ANBPR, evenimentul organizat 
în Baia Mare a fost o noutate din mai multe puncte de vedere: reprezintă prima conferinţă de 
primăvară ANBPR care poartă numele 
„BiblioPublica”, prima care are un blog al ei 
(conceput de echipa Bibliotecii Judeţene „Petre 
Dulfu” Maramureş), prima care are un comisar 
desemnat (în persoana doamnei bibliotecar 
Ioana Dragotă ) şi prima conferinţă care se 
desfăşoară cu biblioteca-gazdă deschisă pentru 
public.

Prima zi a demarat în forţă, cuvintele de 
salut din partea doamnei Doina Popa, domnului 
Teodor Ardelean - director biblioteca gazdă, 
doamnei Patricia Guy - consilier pentru presă şi 
cultură în cadrul Ambasadei SUA, domnului 
Paul Andre Baran - director Program Biblionet, 
Fundaţia IREX România au mişcat şi au 
sensibilizat publicul prezent în sală. 
Bibliotecarii au conştientizat faptul că, în 
comunitatea pe care o deservesc, oamenii au 
nevoie şi de acţiuni de voluntariat. Voluntarii pot fi utili în numeroase activităţi specifice 
unei biblioteci, de la recondiţionarea cărţilor, împrumutul, aşezarea la raft şi prezentarea 
bibliotecii, la oferirea de asistenţă individualizată utilizatorilor bibliotecii pentru lucrul cu 
calculatorul sau contribuţia la programele bibliotecii. 

Despre contextul în care bibliotecile se luptă să supravieţuiască, a vorbit dl. dr. 
Teodor Ardelean, numindu-i pe bibliotecari şi managerii bibliotecilor „eroi ai zilelor 

 

noastre”. La rândul său, delegaţia din Republica Moldova  a ţinut să remarce un aspect 
foarte important: „Voi, bibliotecile publice din România, sunteţi o forţă în sprijinul 
dezvoltării comunităţilor, dar şi a indivizilor”. 

Rând pe rând, au fost expuse în cadrul conferinţei diverse modele de voluntariat 
implementate în câteva biblioteci din ţară, am cunoscut bibliotecile din America prin 
intermediul echipei care a participat la programul Lideri şi Inovatori al Centrului Mortenson 
din SUA, am făcut cunoştinţă cu tinerii bibliotecari participanţi la Şcoala de Vară – iniţiativa 

IREX şi ANBPR,  care şi-au prezentat 
activitatea.

Ziua următoare a sesiunii de comunicări a 
constat în prezentarea activităţilor şi proiectelor 
realizate de colegi din diferite biblioteci, dintre 
care amintesc: „Bibliovoluntar”, „Împreună 
prin voluntariat”, „Ajutor la teme”. Au urmat 
atelierele de lucru desfăşurate simultan, Filiala 
Argeş participând la două dintre ele: „Cum 
gândeşti un proiect cu şi pentru comunitatea 
ta?” şi „Coachingul-instrument de formare a 
bibliotecarilor”. La unul dintre acestea am 
participat şi eu, şi cu ce impresii credeţi că am 
rămas? Schimburile de opinie, experienţa, 
profesionalismul şi-au spus cuvântul în modul 
cel mai plăcut. Un curs punctat pentru ca 
realizările să fie pe măsura aşteptărilor, multe 
întrebări care   şi-au găsit aici răspunsul. 

Am revenit pe meleagurile natale mai bogaţi sufleteşte, cu gânduri de mulţumire 
pentru ospitalitatea gazdelor maramureşene.

              Mihaela Penaru – Vicepreşedinte ANBPR – Filiala Argeş
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FORMARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

În perioadele 11-15 aprilie, 2-6 mai, 16-20 mai, în cadrul Bibliotecii Judeţene Argeş a 
avut loc susţinerea cursului IT/LIB pentru bibliotecari. Au participat 19 bibliotecari din 
localităţile Câmpulung Muscel,   Mioveni, Ştefăneşti, Bogaţi, Morăreşti, Mozăceni,                 

Beleţi-Negreşti, Tigveni, Albeştii de Argeş, Teiu, Hârseşti, Domneşti, Vlădeşti, Şuici, 
Bughea de Sus, Coşeşti, Corbi, Băbana, Poienarii de Muscel, toate înscrise în programul 
Biblionet – lumea în biblioteca mea, derulat de organizaţia IREX în colaborare cu ANBPR, 
dar şi 10 colegi de la Biblioteca Judeţeană. 

Cursurile IT/LIB au fost interactive, bazându-se în special pe educaţia nonformală. 
Pe lângă cei doi traineri de la Biblioteca Judeţeană - Marius Motreanu şi Eduard Fîşcă, a 
participat în fiecare săptămână de curs câte un formator din partea Fundaţiei EOS din 
Timişoara - Adrian Popovici, Laura Rusu şi Anca Beşchiu.

Prin activităţi  practice, metode moderne de predare şi jocuri de rol, participanţii au 
aprofundat cunoştinţele de calculator, au avut ocazia să împărtăşească din propria 
experienţă de bibliotecar, să descopere noi direcţii în profesiunea lor. La final  au fost 
recompensaţi cu o diplomă de participare, care venea să ateste şi să confirme întregul lor 
efort.

 Pentru bibliotecile orăşeneşti şi comunale provocarea abia începe: utilizatorii vor 
beneficia de noile servicii de bibliotecă în cadrul programului Biblionet  – lumea în 
biblioteca mea, constând în  acces gratuit la Internet, îndrumaţi de acum de adevăraţi  
profesionişti.

Curs IT/LIB la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Marius Motreanu – Trainer Biblionet
Referinţe Electronice – Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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Dan Matei – „Spre Europeana.eu: O introducere în bibliotecile digitale”

Tehnologia ultimilor ani aduce tot mai des pe buzele fiecăruia dintre noi termeni 
precum „digitizare“ sau „digital“, iar biblioteca nu face nici ea excepţie de la asocierea cu 
aceste noţiuni. Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi de domeniu, Dan Matei ne propune 
lucrarea „Spre Europeana.eu : O introducere în bibliotecile digitale”, apărută la CIMEC - 
Institutul de Memorie Culturală, în 2009.

Lucrarea tratează atât problematica Bibliotecii Digitale Europene ( Europeana.eu), 
cât şi zonele mai tehnice (folosind un limbaj ne-tehnic) ale domeniului bibliotecilor digitale. 
Ea se adresează bibliotecarilor, muzeografilor, editorilor, cercetătorilor, arhiviştilor sau 
documentariştilor (în mai mică măsură informaticienilor) şi, mai ales, persoanelor de 
decizie din instituţiile memoriei culturale.

În prima parte a lucrării sunt prezentate câteva exemple remarcabile de biblioteci 
digitale, începând cu Proiectul Gutenberg (iniţiat în 1971, într-o perioadă de pionierat), cel 
mai cunoscut proiect colectiv de bibliotecă digitală, ante-web; Proiectul Perseus (materiale 
ale antichităţii greceşti, ale clasicismului greco-roman şi ale Renaşterii engleze); Repozitul 
arXive (preprinturi de articole ştiinţifice de matematică, fizică, informatică, biologie 
cantitativă şi statistică); American Memory, biblioteca digitală a Bibliotecii Congresului 
SUA, cu peste 9 milioane de resurse digitale; Google Book Search (peste 10.000 de 
materiale digitizate provenind de la cinci mari biblioteci anglo-saxone); Open Library (o 
versiune open-source a catalogului WorldCat al OCLC  cu aproximativ 24 de milioane de 
cărţi înregistrate); Gallica, biblioteca digitală a Bibliotecii Naţionale a Franţei (materiale şi 
de la alte biblioteci partenere, cu facilitatea accesului audio pentru persoanele cu deficienţe 
de vedere); World Digital Library ”Biblioteca Digitală Mondială”, proiect al UNESCO 
(axat mai mult pe calitatea materialelor şi nu pe cantitate, cuprinzând resurse din ţări şi 
culturi diferite); Californial Digital Library, Oxford Digital Library - biblioteci digitale ale 
celor două celebre universităţi. Sunt amintite, de asemenea, e-codices - Biblioteca virtuală a 
manuscriselor din colecţiile elveţiene, Catalogul British Museum şi Wikisource - o 
bibliotecă digitală multilingvă.

În partea a doua a lucrării este prezentat Proiectul Europeana.eu, de la date 
cronologice până la arhitectură, funcţionalitate, facilităţi, limite. Iniţial cunoscută sub 
numele de „Reţeaua Bibliotecii Digitale Europene – EDLnet”, Europeana este un 

parteneriat între 100 de reprezentanţi ai organizaţiilor de patrimoniu şi a organizaţiilor 
ştiinţifice, împreună cu experţi IT din întreaga Europă. Partenerul din România în cadrul 
proiectului este CIMEC - Institutul de Memorie Culturală. La fel ca toate celelalte state 
membre ale Uniunii Europene, şi România doreşte o integrare a resurselor culturale 
româneşti în contextul european prin dezvoltarea portalului naţional Culturalia.ro. Autorul 
a fost implicat în mod direct în ultimii ani în proiectul Europeana.eu şi în diverse procese de 
digitizare şi publicare online de resurse culturale din România. Aşa cum însuşi autorul 
parafrazează, „bibliotecile sec.XXI vor fi digitale sau nu vor fi deloc“.

Lucreţia Frusina -Vlad
Serviciul Evidenţa, Prelucrarea şi Completarea Colecţiilor

                       Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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