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ANBPR – FILIALA ARGEŞ
Un nou proiect european al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş
Este cunoscut faptul că Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş derulează
proiectul Europe Direct încă din anul 2009, proiect ce presupune informarea cetăţenilor cu
privire la domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Având informaţia europeană atât
de aproape, Centrul Europe Direct Argeş a câştigat un concurs de aplicaţii privind vizita la
Parlamentul European din Bruxelles, Belgia.
În urma câştigării acestui concurs, un grup de 40
de persoane provenind din judeţele Argeş, Bacău,
Brăila şi Târgu Mureş au efectuat vizita de informare la
Parlamentul European din Bruxelles în perioada 19-22
septembrie 2011.
Bruxelles, capitala Belgiei, reprezintă capitala
diplomatică a Europei, cu aproape un milion de
locuitori, ţara având o populaţie de circa 10.350.000 de
locuitori.
În cadrul vizitei la Parlamentul European, am
fost întâmpinaţi cu căldură de reprezentanţi ai Unităţii
de Vizite şi Seminarii care, timp de aproape două ore,
ne-au prezentat rolul şi atribuţiile Parlamentul
European, cum şi de ce a apărut, care sunt competenţele
sale, importanţa lui politică, ce face Parlamentul pentru
noi şi care sunt ambiţiile sale pentru Europa. De
asemenea, ni s-au oferit răspunsuri la întrebări în mod
clar şi concis, care ne-au ajutat să înţelegem că
Parlamentul European este, de fapt, foarte aproape de noi şi că ne reprezintă zi de zi.
Ştim cu toţii că Parlamentul European este singura adunare parlamentară
multinaţională din lume şi singura instituţie a Uniunii Europene aleasă în mod direct de
cetăţeni. El reprezintă circa 500 milioane de cetăţeni din cele 27 de state membre ale
Uniunii.

Astfel, am aflat că sediul oficial al Parlamentului European este la Strasbourg, unde
au loc toate cele 12 sesiuni plenare. La Bruxelles se reunesc deputaţii în comisii
parlamentare, unde pot fi organizate sesiuni plenare suplimentare, iar dezbaterile se
desfăşoară în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Luxemburg reprezintă
sediul administrativ al Parlamentului European. Anual, aproape 300.000 de persoane
vizitează cele trei sedii de la Strasbourg, Bruxelles sau
Luxemburg pentru a asista la şedinţele plenare şi pentru
a vedea modul de lucru al deputaţilor în cadrul acestora.
Vizita la Parlamentul European ne-a ajutat să ne
formăm o imagine asupra rolului şi funcţionării
Parlamentului şi totodată ne-a dat posibilitatea de a
aduce informaţia europeană cât mai aproape de toţi
cetăţenii din comunitatea locală, indiferent de vârstă,
sex, statut social sau economic, religie sau naţionalitate.
Profitând de această frumoasă deplasare, la
solicitarea grupului, am vizitat Biblioteca Publică
Openbare din Amsterdam, cea mai mare bibliotecă din
Olanda. În cadrul prezentării ce ne-a fost oferită de
reprezentanţii bibliotecii, am aflat că aceasta a fost
inaugurată, cu mare fast, în anul 2007 şi că deţine un loc
important în consolidarea imaginii moderne a
Amsterdamului. O clădire impunătoare, simetrică,
denumită şi „turn al cunoaşterii”, Openbare Bibliotheek
ne-a impresionat încă de la intrare, admirând holul cu o galerie de 30 m înălţime.
Cu un număr de 1,7 milioane de documente (cărţi, reviste, dvd-uri, CD-uri, jocuri
etc.), Biblioteca Publică din Amsterdam are 7000 de vizitatori/zi, înregistrând anual 2,5
milioane utilizatori. Pe lângă colecţia generală de cărţi şi materiale audio-vizuale,
Biblioteca Openbare are şi un număr de colecţii specializate unice. De asemenea, am fost
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plăcut surprinşi de organizarea şi activitatea Centrului olandez Europe Direct, cu cele 13
puncte de informare europeană.
La fiecare din cele şapte etaje ale bibliotecii există canapele şi fotolii mari şi
confortabile aşezate în faţa ferestrelor care, împreună cu panorama din Oosterdok asupra
oraşului, te îmbie la meditaţie şi la lectură.
Descoperim în Amsterdam, denumit şi „Veneţia Nordului”, un oraş frumos, cu o
arhitectură impresionantă, cu canale adorabile care traversează oraşul. Atracţia principală a
oraşului rămân muzeele, acestea fiind în număr de peste 50. Oraşul satisface gusturile
fiecărui călător, fie că acesta preferă cultura, istoria sau doar farmecul relaxant al unui vechi
oraş european.
În urma acestei experienţe, devenim astfel mai responsabili în misiunea noastră de
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diseminare a informaţiilor în ceea ce priveşte viziunea Uniunii de promovare a valorilor
umaniste şi progresiste, valori printre care se numără drepturile omului, solidaritatea
socială, dreptul la un mediu protejat, respectarea diversităţii culturale, lingvistice şi
religioase şi o sinteză armonioasă a tradiţiei şi a progresului.
Este clar faptul că biblioteca publică şi bibliotecarul îşi asumă tot mai mult rolul de a
integra cetăţenii într-o Europă a viitorului, de a-i face să conştientizeze importanţa însuşirii
valorilor europene şi de a creşte gradul de interes al cetăţenilor cu privire la domeniile
majore de activitate ale Uniunii Europene.
Cristina BACIU – Catalog electronic
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

SĂRBĂTORILE ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI, la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“
O varã plinã de miez aceasta a lui 2011! Şi semnul exclamãrii nu-i retoric, nu-i un
compliment, mai ales dacã ţinem seamã de suita de evenimente derulate în spaţiul
instituţional al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“, în contextul celei de-a V-a ediţii a
Sãrbãtorilor Argeşului şi Muscelului.
Biblioteca invitã, prin statutul ei, la construcţie culturalã, naşte iniţiative, împleteşte
şi finalizeazã proiecte. Aşa se face cã, în luna august, Biblioteca Judeţeanã Argeş “Dinicu
Golescu” s-a implicat fãrã preget în organizarea de expoziţii, destinate sã valorifice atât
fondul material, documentar existent, cât şi potenţialul uman – minte, inimã şi imaginaţie –
al celor care lucreazã aici. Este vorba despre expoziţia de carte şi de articole de specialitate,
publicate de salariaţii instituţiei de-a lungul timpului, unii dintre ei personalitãţi în
comunitatea argeşeanã – poetul Miron Cordun, poetul şi prozatorul Silvestru D. Voinescu,
sociologul Octavian Mihail Sachelarie.
„Argeşul – perspective istorice“ s-a remarcat prin diversitatea de carte etnograficã şi
monograficã prezentatã, expoziţia fiind realizatã în colaborare cu Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. De mare efect a fost interpretarea curat
artisticã a naistului Ionuţ Cârstea, discipol al maestrului Gheorghe Zamfir, o dovadã în plus
cã folclorul nostru are rãdãcini adânci şi urmaşi care ştiu sã-şi lege strâns propria existenţã,

propria devenire de trecutul din care se revendicã.
„Argeşul, vãzut de elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti” este, de
asemenea, rodul unui parteneriat, lucrãrile de picturã, graficã şi fotografie expuse
demonstrând cã interesul pentru frumos n-are somn, chiar şi când – ori poate tocmai deaceea – lumea din jur musteşte de urâciune.
În sfârşit, spectacol ca pe scenã, ca la teatru, în seara de 18 august, pe treptele şi sub
vitraliul Bibliotecii, pe Strada Mare şi la Muzeul Judeţean Argeş. Domniţe şi domni
improvizaţi, în costume de epocã, au readus la viaţã Argeşul de altãdatã. Inimile celor vechi
au bãtut mai tare, cei tineri au zâmbit larg, cei foarte tineri au întrebat cu ochii mari...
Povestea a trebuit, aşadar, sã continuie la Muzeul Judeţean, acolo unde, pe fundalul sonor,
muzical al sfârşitului de secol 19 şi-al începutului de secol 20, au putut fi admirate ilustrate,
albume, obiecte de uz casnic şi personal, inclusiv de vestimentaţie, aparţinând trãitorilor deatunci, oameni obişnuiţi sau fãuritori de istorie precum Brãtienii.
Denisa POPESCU MARTIN - redactor Compartimentul Comunicare şi
Animaţie culturalã - Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“ Argeş
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CU… ŞI DESPRE NOI
Derularea Campaniei EUropa pretutindeni de către Centrul Europe Direct Argeş
Într-o lume aflată în permanentă schimbare, Uniunea Europeană doreşte să devină o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină
reciproc şi sunt în măsură să ajute Uniunea şi statele membre să obţină un nivel ridicat de
ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. Astfel, Strategia Europa
2020 reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii zece
ani.
În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind inovarea, educaţia,
incluziunea socială, mediul/energia şi ocuparea forţei de muncă – care urmează să fie
îndeplinite până în 2020. Statele membre au adoptat propriile lor obiective naţionale în
aceste domenii, cu diverse acţiuni la nivel european şi naţional care vin în sprijinul
Strategiei.
În acest sens, Centrul Europe Direct Argeş derulează campania EUropa pretutindeni,
inaugurând în data de 29 septembrie 2011, în zona rurală a judeţului Argeş, respectiv la
Biblioteca Comunală Muşăteşti, un punct de informare europeană, aparţinând subreţelei de
multiplicatori a centrului.
În cadrul acestei campanii, centrul de informare europeană aduce în atenţia
comunităţii rurale importanţa cunoaşterii Strategiei Europa 2020, care constituie una dintre
priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în anul 2011, punând accent pe cele şapte
iniţiative:
- O Uniune a inovării – accesul la finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât
să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse şi servicii care
creează creştere şi locuri de muncă;
- Tineretul în mişcare – consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii;
- O agendă digitală pentru Europa – accelerarea dezvoltării serviciilor de internet de
mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor
şi întreprinderilor;

- O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – permiterea
decuplării creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu
emisii scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie şi

modernizarea sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice;
- O politică industrială adaptată erei globalizării – îmbunătăţirea mediului de afaceri,
în special pentru IMM-uri, sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi durabile în
măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
- O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă – modernizarea pieţei
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muncii prin dezvoltarea competenţelor cetăţenilor pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii
ratei de participare şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de
muncă, inclusiv prin mobilitate profesională;
- Platforma europeană de combatere a sărăciei – garantarea coeziunii sociale şi
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar
persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de
a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.
Pe parcursul anului 2011, pe lângă punctul de informare europeană de la Muşăteşti, au
fost inaugurate alte şapte puncte, atât în mediul rural cât şi în mediul urban: Beleţi-Negreşti,
Domneşti, Morăreşti, Albeştii de Argeş, Tigveni, Ştefăneşti şi Mioveni, urmând ca până la
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finalul acestui an să fie deschise încă două.
Scopul acestei campanii este de a conştientiza cetăţenii din mediul rural şi urban
asupra principalelor surse de informare privind oportunităţi de lucru în Uniunea Europeană,
accesarea unor proiecte cu finanţare europeană, cunoaşterea nevoilor de informare din
comunităţile respective şi implicarea populaţiei în soluţionarea acestora, precum şi
stabilirea unei platforme de colaborare între instituţiile din comune şi oraşe ale judeţului
Argeş şi Centrul Europe Direct Argeş.
Ionela PANAIT; Georgeta-Elena NICOLESCU - consilieri de comunicare
Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“ Argeş – Din activitatea ştiinţifică şi publicistică
Perioada 10 august - 4 septembrie 2011 a reunit sub denumirea „Sărbătorile
Argeşului şi Muscelului” o serie de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice menite să
promoveze tot ceea ce înseamnă cultura şi spiritualitatea argeşeană. Ajuns la ediţia a V-a,
evenimentul a fost organizat şi finanţat de Consiliul Judeţean Argeş, bucurându-se de
aportul tuturor instituţiilor de cultură ale judeţului.
Cu acest prilej, Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” a organizat expoziţia cu tema
,,Din activitatea ştiinţifică şi publicistică”, în cadrul căreia au fost expuse pentru publicul
cititor cărţi semnate de bibliotecari din această instituţie, articole publicate în diverse reviste
de specialitate (Revista Biblio, Biblioteca: Revistă de Bibliologie şi Ştiinţa informării,
Bibliomagazin: Buletin Informativ al ANBPR, Revista Noema, Revista Libraria, Revista
română de istoria cărţii, Revista Cultura, Buletin Cultural Argeşean, Săgetătorul: Supliment
al cotidianului Argeş, Revista Argeş), dar şi medalii şi diplome primite de instituţia noastră
cu ocazia diferitelor evenimente care s-au desfăşurat pe parcursul anilor.
Deschiderea expoziţiei a constituit un prilej de readucere în atenţia participanţilor la
eveniment a celor care şi-au desfăşurat activitatea în această instituţie şi care nu mai sunt
printre noi: Silvestru D.Voinescu, Nicolae Rizescu, Cornelia Barbu, Mircea Meleşteu,
Gheorghe Cârstea (poetul Miron Cordun).
De fiecare dată ni se întipăresc în memorie momentele pe care le socotim pline de

semnificaţii şi spunem că acestea îşi merită locul prin unicitate, prin conţinutul de adevăr şi
frumuseţe. Cu toţii avem rădăcini undeva. Noi, cei din Argeş şi Muscel, ne regăsim
rădăcinile în nişte locuri cum altele nu sunt, locuri care de-a lungul timpului au dat mereu
oameni de valoare ţării, locuri încărcate de istorie şi spiritualitate. După cum vedeţi, avem
toate motivele să fim mândri de obârşia noastră. De aceea, oriunde ne vor purta drumurile
vieţii, la Sărbătorile Argeşului şi Muscelului vom fi aici toţi argeşenii.
Să ne uităm cu respect spre trecut, să ne bucurăm pentru prezent şi să privim cu
încredere spre viitor.

Ioana NETOTU – Compartiment Catalog electronic
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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Amintiri din Argeşul de altădată
Atmosfera de secol XIX, cu muzică de fanfară, domniţe şi cavaleri îmbrăcaţi elegant,
parcă desprinşi din acele timpuri, a fost găsită în data de 18 august 2011 la Muzeul Judeţean
cu ocazia Zilelor Argeşului şi Muscelului.

Tot aici a fost inaugurată expoziţia temporară intitulată ,,Amintiri din Argeşul de
altădată”, unde au fost expuse piese de vestimentaţie din secolul al XIX-lea, obiecte casnice,
documente ce au aparţinut aristocraţiei acelor vremuri, fotografii şi ilustrate ce amintesc de
un secol plin de farmec.
Expoziţia a fost organizată de Muzeul Judeţean Argeş în colaborare cu Biblioteca
Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, Muzeul Goleşti şi Muzeul de Istorie a României. Între
exponatele Bibliotecii Judeţene Argeş s-au regăsit lucrări ce conţin autografele unor
argeşeni celebri (C.D. Aricescu, N. Kretzulescu, Tudor Muşatescu, George Oprescu,
Iordache Golescu etc.), dar şi ilustrate cu localităţile argeşene, aşa cum arătau în secolul
trecut, aceste documente aparţinând fondului de Colecţii speciale al bibliotecii.
Magdalena ROŞOIU – Colecţii speciale
Biblioteca Judeţeanã „Dinicu Golescu” Argeş

Biblionet – Lumea în Biblioteca Comunală Morăreşti
În cadrul programului naţional Biblionet finanţat de Fundaţia International Research
& Exchanges Board (IREX), nouăsprezece comune din judeţul Argeş, coordonate de
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, se bucură de Internet gratuit, dotare cu
calculatoare moderne şi soft performant. Pe data de 09.06.2011 a avut loc la Biblioteca
Comunală Morăreşti inaugurarea programului ,,Biblionet - lumea în biblioteca mea'',
eveniment care s-a bucurat de prezenţa mai multor reprezentanţi ai autorităţilor locale.
Evenimentul proriu-zis a fost secondat de prezentarea lucrării „Gândirea politică
arabă : Concepte-cheie între tradiţie şi inovaţie” a Laurei Sitaru, lector doctor la Facultatea
de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, originară din satul Luminile,
comuna Morăreşti.
Apărută în anul 2009 la Editura Polirom din Iaşi, lucrarea tratează probleme precum
Conceptul de stat în gândirea islamică, Autoritatea în islam: un singur concept, mai multe
interpretări, Instituţia statului în islam la întâlnirea cu modernitatea de tip european,

Ideologii care au marcat modernitatea arabo-islamică, Democraţia în spaţiul arab,
Laicitatea şi modernitatea arabo-islamică. Cartea a fost donată de către autoare atât
Bibliotecii Comunale Morăreşti, cât şi Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş.
Evenimentul a fost completat cu prezentarea a două cărţi pentru copii în limbi străine,
semnate de prof. Corina Bold, precum şi a revistei Micul Morar - Revista de învăţământ şi
cultură a Şcolii cu clasele I-VIII Morăreşti, la care a contribuit cu diverse materiale şi
biblioteca comunală.

Tatiana SBÎRNAC – Biblioteca Comunală Morăreşti
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Cursuri pentru comunitatea locală la Biblioteca Comunală Hârtieşti
Ştim cu toţii că rolul bibliotecilor publice este
din ce în ce mai divers, aflat într-o continuă
schimbare, adaptându-se cerinţelor comunităţii.
Bibliotecile comunale nu fac nici ele excepţie de la
aceste noi tendinţe, astfel că încearcă să fie cât mai
receptive la necesităţile utilizatorilor şi la tot ceea ce
înseamnă societatea informaţională contemporană.
Apelul făcut de dl. Bogdan Georgescu –
managerul proiectului implementat de Asociaţia
Lingua Internaţional Piteşti în parteneriat cu
Asociaţia Geco – Vâlcea şi Confederaţia Spaniolă a Centrelor Educaţionale Madrid, a avut
ecou şi în rândul comunităţii noastre.
Astfel, Biblioteca Comunală Hârtieşti, alături de alte câteva persoane interesate din

comună, a reuşit să formeze în primă fază o grupă de 28 de persoane şi să ducă la bun sfârşit
cursul de ,,Manager de proiect”.
A urmat apoi cursul „Operator introducere, validare şi prelucrare date” care a avut ca
grup ţintă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, iar în prezent lucrăm la formarea
unei grupe pentru persoanele angajate din comunitatea noastă care să urmeze acelaşi curs,
precum şi a uneia în întâmpinarea căreia să venim cu tematica cursului ,,Comunicare în
limba engleză”.
Iniţiativa Bibliotecii Comunale Hârtieşti şi a Asociaţiei Lingua Internaţional Piteşti a
avut un puternic impact pozitiv asupra comunităţii locale, i-a ajutat pe concetăţenii noştri să
îşi depăşească temerile şi emoţiile şi i-a făcut să parcurgă cu un deosebit interes cursurile,
fără a ţine cont că poate unii dintre ei trecuseră de vârsta la care considerau că mai pot fi
„elevi”.
Florina PĂTRU - Biblioteca Comunală Hârtieşti

Copilărie printre cărţi
Sub egida Zilelor Argeşului şi Muscelului, ediţia a Va, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş a găzduit
Târgul de Carte şi Joacă „Slove” pentru copii, ajuns şi el la
cea de-a doua ediţie. Ne-am bucurat de prezenţa unor edituri
specializate pe acest segment de vârstă - Tiparg, Paralala 45,
Carminis, RAO, Librăria Mea şi Editura Antonescu, dar şi
de colaborarea Teatrului „Al. Davila“ sau a Teatrului
„Aşchiuţă” din Piteşti, precum şi a Complexului de servicii
pentru copilul în dificultate Câmpulung din subordinea
Direcţiei pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş.
Pe parcursul celor trei zile, copiii s-au aflat în
compania clownilor şi zânelor, dar şi a actorilor care au dat
viaţă multor personaje de poveste, au descoperit lumea
cărţilor, au putut participa la mai multe ateliere de creaţie,
pictură, construcţie de obiecte de decor şi origami, iar

părinţii au avut ocazia de a achiziţiona pentru micuţii lor cărţi
de colorat, manuale sau diverse enciclopedii.
În cadrul Târgului, Biblioteca Judeţeană şi mulţi
piteşteni au donat cărţi şi jucării pentru copiii asistaţi din
judeţul Argeş. La standul Complexului, copiii asistaţi din
Câmpulung au dorit şi ei să facă o bucurie participanţilor la
Târg, expunând desene şi obiecte ornamentale realizate de ei:
păpuşi, obiecte din origami, brăţări sau coliere.
Aurelia POPESCU – Serviciul Evidenţa, Prelucrarea şi
Completarea Colecţiilor
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Biblioclubul şoriceilor – laboratorul magic din bibliotecă
Deşi vacanţă, Secţia Tinerilor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu”
Argeş nu îşi uită micuţii cititori, cărora le oferă pe timpul verii numeroase activităţi prin care
ei au posibilitatea de a-şi petrece o parte a timpului liber într-un mod plăcut şi instructiv.
După cum anunţam în numărul 2 al „Bibliosphere”, Biblioclubul şoriceilor doreşte să
răspundă altor întrebări interesante ce îi frământă pe copiii noştri, atrăgând astfel tot mai
mulţi „exploratori”.

ajutorul unei banale foi de hârtie. De asemenea, şi-au explicat cum pot pluti unele corpuri
foarte grele şi mari, cum sunt navele, care sunt condiţiile care determină acest fenomen.
Pentru a-l pune în practică, micii şoricei împreună cu bibliotecarele, au făcut cunoştinţă cu
„Principiul lui Arhimede” – „ un corp scufundat într-un fluid este împins de către fluid, de
jos în sus, cu o forţă egală cu greutatea volumului de fluid dislocat de către corp”. În cadrul
laboratorului nostru, copiii au experimentat limitele plutirii cu ajutorul unui ou care, în
funcţie de densitatea apei în care a fost scufundat, a plutit sau nu (în apă sărată pluteşte, în
apă dulce se scufundă).
Atracţia maximă a experimentelor încercate de micii chimişti a fost „Naftalina
săltăreaţă”, realizată cu ajutorul unor materiale obişnuite – pastiluţe de naftalină, un borcan
cu apă, bicarbonat de sodiu şi oţet sau zeamă de lămâie. În urma reacţiei chimice obţinute, nu
mică le-a fost mirarea participanţilor la „dansul” micilor bucăţi de naftalină.
Sabina DUMITRU; Mariana DESROBITU
Secţia Tinerilor – Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Dar iată ce s-a mai întâmplat în laboratorul nostru, locul unde şoriceii curioşi
descoperă că totul în jurul nostru este în continuă mişcare şi au ocazia să afle ce permite,
opreşte sau favorizează mişcarea. Micile noastre experimente i-au ajutat pe copii să
înţeleagă ce este de fapt aerul şi care sunt modalităţile prin care acesta poate fi cântărit şi
văzut, deşi el este invizibil. Cum a fost posibil? Prin intermediul experimentelor „Mai
puternic decât apa”, „Cine deformează sticla?” sau „Încălzirea şi răcirea aerului”.
Copiii au fost foarte încântaţi să constate că nu întotdeauna apa dintr-o cană se varsă
dacă aceasta este întoarsă cu gura în jos. Cum pot ei obţine acest miracol? Foarte simplu: cu
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BIBLIO – NEWS
Inaugurarea Programului Biblionet în capitala automobilismului românesc
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, una dintre cele mai importante
instituţii de cultură argeşene, şi-a câştigat recent dreptul de selecţie în Programul Biblionet,
program ce îşi propune să creeze un sistem modern de biblioteci în România.
Astfel pe 10 august 2011, în centrul oraşului Mioveni, capitala automobilismului
românesc, într-un cadru festiv, a avut loc inaugurarea oficială a Programului Biblionet la
Biblioteca din localitate. La eveniment au participat personalităţi politice şi culturale,
reprezentanţi mass-media şi autorităţile locale.

structura bibliotecilor. Informatizarea bibliotecilor nu mai este o simplă opţiune, este o
necesitate.”
Cu un număr de 3.400 de utilizatori, Biblioteca Orăşenească din Mioveni a fost dotată
prin acest proiect cu 10 calculatoare, 10 monitoare, perifericele aferente fiecărui computer 10 tastaturi, 10 mouse, 10 căşti cu microfon, 10 camere web, 10 UPS, 1 router wireless,
1 switch, 1 imprimantă, 1 scaner, 1 proiector, 1 ecran de proiecţie, dar şi soft- urile necesare
(sistem de operare Windows 7 în limba română, Microsoft Office Profesional 2010 în limba

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu, i-a felicitat pe toţi cei
care au contribuit la reuşita acestui proiect, dând apoi cuvântul domnului director al
Bibliotecii Judeţene Argeş, Octavian-Mihail Sachelarie, care a subliniat necesitatea
implementării Programului Biblionet pentru comunitatea locală din Mioveni, în condiţiile
în care nevoia de informaţie a devenit imperioasă: „Bibliotecile păşesc într-o nouă eră. Aşa
cum invenţia tiparului a schimbat raportul între funcţiile bibliotecii, punând accent pe
funcţia de disponibilizare a informaţiei, în detrimentul celei de conservare, aşa şi noile
tehnologii ale informaticii şi ale telecomunicaţiilor vor genera schimbări importante în

română şi programe educative Intuitex).
Anul viitor, în primăvară, alte 19 biblioteci comunale şi orăşeneşti din Argeş vor
primi echipamente IT de ultimă generaţie, în cadrul derulării celei de-a doua runde a
Programului Biblionet.
Gabriela TOMESCU – Referinţe Electronice
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş.
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FORMARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Ion Stoica – „Scurtă introducere la o enciclopedie a informaţiei”
Despre informaţie se poate scrie oricând, oriunde şi în orice fel. Informaţia a fost
legată de toate stadiile dezvoltării umanităţii, a fost expresia profundă a vieţii oricărei
comunităţi şi oglinda oricărui mod de a gândi şi de a acţiona.
Dimensiunile fenomenului informaţional sunt greu de cuprins, de aceea există o
nevoie de abordare permanent deschisă a acestui fenomen. Multidimensionalitatea
informaţiei impune o abordare enciclopedică şi dinamică, o analitică detaliată, dar coezivă
şi convergentă.
Ion Stoica ne propune în lucrarea „Scurtă introducere la o enciclopedie a informaţiei”
(apărută la Editura Ex Ponto, Constanţa, 2010) peste 30 de unghiuri de abordare a
informaţiei, sub forma unor microeseuri aranjate alfabetic, formal.
Astfel, de la arhitectura, bibliografia, biblioteconomia, chimia, comunicarea,
conservarea, cultura, dreptul, ecologia, economia, ergonomia, etica, filosofia informaţiei,
continuând cu fizica, geografia, gramatica, hermeneutica, industria, intermedierea, istoria,

lectura, managementul, marketingul, matematica, politica şi psihologia informaţiei şi
încheind cu semantica, sinergia, sociologia, ştiinţa, tehnologia şi virtualizarea informaţiei,
fiecare dintre domeniile invocate este la fel de important pentru o înţelegere cât mai bună a
rolului acestei resurse fundamentale în dezvoltarea societăţii.
Aşa cum însuşi autorul spune „informaţia este o realitate sau doar un simbol al unei
realităţi necunoscute pe care ne străduim să-l descifrăm, o cantitate reală sau doar o măsură a
cantităţii, un element primar al cunoaşterii sau doar un instrument al acesteia, o expresie a
gradului de informativitate a unei realităţi, a unui proces sau doar o abstracţiune fără de care
motorul minţii nu mai poate funcţiona”.
Lucreţia FRUSINA-VLAD - Serviciul Evidenţa, Prelucrarea şi Completarea
Colecţiilor Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Irex ajută la formarea continuă a bibliotecarilor
„Bibliotecarul cât trăieşte învaţă!“
Una dintre modalităţile prin care biblioteca încearcă să se adapteze schimbărilor
sociale este să creeze şi să implementeze servicii noi de bibliotecă. Cerinţele şi nevoile
utilizatorilor faţă de calitatea serviciilor cresc tot mai mult. Reacţia firească a bibliotecilor
este de a-şi diversifica şi perfecţiona serviciile, însă pentru a face acest lucru, bibliotecarii au
nevoie de formare continuă.
Programul Biblionet, implementat prin Irex, a contribuit la diversificarea serviciilor
de bibliotecă şi la formarea bibliotecarilor încă din primul moment. Cursurile de ToT
(Trainer of Trainers) au ajutat la crearea unui nou serviciu de bibliotecă şi anume cel de
Centru de Formare. Cu toate că la acest curs nu au fost selectaţi decât un număr mic de
bibliotecari dintr-o Bibliotecă Judeţeană, pe parcursul acestui an, au fost derulate mai multe

cursuri de formare adresate tuturor bibliotecarilor din România.
Printre acestea reamintesc cursurile pentru „Accesare de fonduri europene”,
„Promovare Web 2.0 în biblioteci”, cursurile de Photoshop şi CCNA 1, acestea din urmă
fiind realizate de Irex în colaborarea cu Academia Credis Bucureşti.
Toate aceste cursuri au menirea de a ajuta la formarea continuă a bibliotecarilor. Tot
ce ne rămâne nouă, bibliotecarilor, de făcut este să ne dorim să ne formăm, pentru că, de fapt,
aceasta este meseria noastră.
Eduard FÎŞCĂ - Trainer Biblionet
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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WEB 2.0 şi investiţia în imaginea bibliotecii
În perioada 20 – 22 iulie 2011, în sala de training a
Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” din Braşov am
participat la Cursul de “Promovare Web 2.0 în biblioteci”.
Sub îndrumarea competentã a unuia dintre cei mai bine cotaţi
traineri ai EOS, Alexandru Bleau, s-a desfãşurat un
eveniment de care vom fi legaţi offline şi online mult timp deacum înainte.
Ce ştiam despre uneltele WEB 2.0? Relativ....Dar am
încercat sã mã descopãr, sã aflu lucruri inedite, cât despre
rolul social media în deschiderea uşilor bibliotecii cãtre
public, am învãţat cã este esenţial sã-l desprindem din faţa
calculatorului pe utilizator ca sã ne calce pragul, pentru a-i
dezvãlui cât de important este cititul, audiţia muzicalã în
bibliotecã, chiar şi o strângere de mânã.
Alături de alte 11 bibliotecare din ţară, pe lângă efortul de a înţelege şi a descoperi
mereu direcţii în comunicare, cursul ne-a dezvăluit modalităţile de pătrundere în mediul
online cu mai mult curaj, dar şi care sunt căile de abordat. Fiecare dintre noi, ne-am făcut
cunoscute evenimentele, serviciile şi proiectele pe care le derulăm în instituţia în care ne

desfăşurăm activitatea. Apoi am vorbit despre conţinut, cu exemple
clare, cum îl plasãm, ce înseamnã conţinutul de calitate, dacã prezintã
valoare pentru cititor, dacã respectã obiectivele şi principiile, ce este un
blog corporate.
Am fost iniţiate în lumea modernã a Internetului, ne-a arãtat
impactul pe care îl are informaţia pe Facebook, Twitter… câteva
exemple, aşa da… aşa nu!!!. Totodatã aceste instrumente online: blog,
wikipedia, reţele sociale (facebook, linkedin, twitter), youtube,
dezvoltate de cãtre biblioteci, ne pot ţine în contact cu evenimentele
curente şi cele în devenire. Am creat pagina bibliotecii pe reţeaua de
socializare Facebook http://www.facebook.com/BJArgeş şi am învăţat
cum să atragem publicul din mediul online spre cultură.
Fiind prima grupã a cursului, sperãm sã se simtã acelaşi
entuziasm şi la urmãtoarele, pentru a-i putea rãsplãti lui Claudiu Aghiniţei - IT Trainer m
IREX - competenţa organizãrii. Cât despre funcţia Aleeex!, a fost acolo pentru noi, tot
timpul, şi sunt sigură că va fi mult utilizată de colegele noastre.
Mihaela PENARU – vicepreşedinte ANBPR Filiala Argeş

O experienţă unică
În perioada 25 august-5 august 2011, împreună cu alte trei colege de la Biblioteca
Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, am avut parte de o experienţă unică, pe care aş vrea să o
sintetizez în rândurile următoare - la Centrul de formare din Buşteni am participat la un curs
de pregătire profesională, unde am cunoscut numeroşi oameni de valoare, adevăraţi
formatori în tainele biblioteconomiei.
Activitatea noastră a debutat printr-o scurtă trecere în revistă a reorganizării
Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii.
Astfel echipa instituţiei are posibilitatea să lucreze într-o manieră flexibilă şi adaptabilă
mediului dinamic al societăţii de azi. Printre priorităţile Centrului se numără folosirea
resurselor materiale şi umane ale instituţiei la un nivel maxim, stimularea şidezvoltarea
capacităţilor angajaţilor cu scopul eficientizării activităţilor.

Mergând dincolo de simpla transmitere a informaţiei, obiectivul principal al
Centrului, în calitate de furnizor de servicii de formare profesională, este de a ne oferi
posibilitatea de a deveni buni practicieni pe domeniile pe care se specializează. Experienţa
formatorilor utilizaţi în cadrul cursurilor şi activităţilor centrului are un rol important în
acest sens.
Abordarea propusă de către Centru în derularea activităţilor sale este aceea a unui
proces de formare cu dublă cale de comunicare, în care nu numai beneficiarii, ci şi
formatorii învaţă să cunoască şi să răspundă adecvat nevoilor celor dintâi.
Ioana NECULA – Secţia Religie şi Audiţii muzicale
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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