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Biblionet  - lumea în biblioteca mea - Curs IT / LIB
„Bibliologi români – Dicţionar“ : Gheorghe Buluţă, Victor 
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Experienţa unui bibliotecar francez într-o bibliotecă 

argeşeană
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ANBPR – FILIALA ARGEŞ

Pe parcursul anului 2011, filiala Argeş a ANBPR, a urmărit îmbunătăţirea colaborării 
şi comunicării atât la nivel local, cât şi central, a creat o bază de date a membrilor săi şi a 
promovat profesia de bibliotecar prin diverse activităţi şi materiale publicate în presa locală 
argeşeană, dar şi în buletinele informative ale filialei şi ale ANBPR.

În anul 2011 filiala Argeş a ANBPR a înregistrat un număr de 154 de membri :
· 100 din bibliotecile publice din teritoriu 
· 54 din Biblioteca Judeţeană (52 personal de specialitate, inspector resurse umane şi 

consilier juridic)
Începând cu primul trimestru al anului 2011, filiala editează „Bibliosphere: Buletinul 

informativ al ANBPR – filiala Argeş”, care este difuzat prin e-mail către ANBPR, Consiliul 
Judeţean Argeş, celelalte instituţii de cultură din judeţ, 
bibliotecile judeţene din ţară, bibliotecile publice de pe 
raza judeţului Argeş, ABR şi care poate fi consultat online 
pe site-ul Bibliotecii Judeţene – www.bjarges.ro, 
secţiunea Profesional. Cu o apariţie trimestrială, revista 
on-line a bibliotecarilor argeşeni are un puternic caracter 
aplicativ deoarece prezintă evenimente recente, 
organizate şi desfăşurate în cadrul bibliotecilor publice 
din judeţul Argeş, vine în sprijinul personalului de 
specialitate cu informaţii de actualitate din domeniul 
biblioteconomic, reprezintă o modalitate de a face 
cunoscută activitatea asociaţiei profesionale şi a 
bibliotecilor publice din judeţ. Articole ale membrilor 
filialei Argeş au fost publicate în BiblioMagazin: Buletin 
informativ al ANBPR, iar activitatea filialei a fost 
promovată prin intermediul materialelor apărute în    
mass-media locală (Obiectiv argeşean, Atitudine în 
Argeş, Alpha TV).

Pe parcursul anului 2011, filiala Argeş s-a implicat în diverse activităţi şi concursuri 
lansate de ANBPR şi partenerii săi :

- Concursul Naţional „O scrisoare adresată personajului preferat” – organizatori 
Uniunea Editorilor din România şi Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative;

- Prezenţa în cadrul Salonului Internaţional de carte BookFest la standul ANBPR, 
unde au fost prezentate lucrările editate de Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş; 

- Sondajul de opinie prin completarea unui chestionar on-line privind capacitatea 
organizaţională  a  ANBPR în teritoriu - filiala Argeş s-a aflat pe locul 3 la nivel naţional;

- Aplicaţiile depuse pentru diseminarea informaţiilor europene,  în urma cărora s-au 
realizat vizitele la Parlamentul European de la Strasbourg – 06-10 iunie 2011 (4 bibliotecari 

argeşeni, prin proiectul ANBPR) şi de la Bruxelles – 19-22 
septembrie 2011 (20 de bibliotecari argeşeni, prin proiectul 
Centrului Europe Direct Argeş);

- Cursurile de pregătire profesională organizate de 
ANBPR în anul 2011 - au participat 16 salariaţi : 
Dezvoltarea Serviciilor de Bibliotecă şi UNIMARC

- Cursurile de perfecţionare derulate prin programul 
Biblionet, acestea fiind susţinute de trainerii Eduard Fîşcă 
şi Marius Motreanu;

- În urma aplicaţiilor depuse pe site-ul Biblionet, 4 
bibliotecari au urmat cursuri de Promovare WEB 2.0. şi 
Accesare de fonduri europene.

Dorina LITRĂ – preşedinte ANBPR – Filiala Argeş

Raport de activitate  - 2011
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Calendar activităţi 2012 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Perioada / data 
la care va avea 
loc evenimentul 

Responsabil/ 
Coorganizatori 

Descrierea sumară a activităţii 

1 Bilanţ 2011 Ianuarie  Biroul executiv al filialei Întâlnirea anuală cu membrii filialei, prezentarea raportului de 
activitate pe anul 2011. 

2 Bibliotecar pentru o 
zi 

23 aprilie B.J.Argeş / Colegiul 
Tehnic Dimitrie Dima 

Piteşti 

Familiarizarea elevilor cu specificul fiecărei secţii prin participarea 
în mod direct la activitatea din bibliotecă. 

3 Alegeri locale 03 mai Filiala Argeş ANBPR Alegerea noului Birou executiv al  Filialei Argeş 

4 Lecturi urbane – 
ediţia I 

1 iunie B.J.Argeş Campanie de promovare a lecturii.  

5 Asistenţă metodică Semestrial Filiala Argeş ANBPR Instruire şi perfecţionare pentru bibliotecarii din teritoriu prin 
organizarea unor întâlniri zonale periodice.   

6 Editarea Buletinului 
informativ al filialei 

Trimestrial Filiala Argeş ANBPR Editarea buletinului informativ Bibliosphere,  publicaţie a ANBPR - 
Filiala Argeş Argeş, cu apariţie trimestrială. Forma electronică a 
buletinului poate fi consultată online, pe site-ul B.J. Argeş. 

7 Organizarea unor 
activităţi culturale şi 

profesionale 

Permanent Filiala Argeş ANBPR Săptămâna Naţională a Bibliotecilor (18-24 aprilie), Ziua Naţională 
a Bibliotecarului (23 aprilie), Şcoala de vară a tinerilor bibliotecari, 
Noaptea bibliotecilor (1 octombrie) 

8 Sprijinirea formării şi 
dezvoltării 

profesionale a 
membrilor filialei 

Permanent Filiala Argeş ANBPR Colaborare în grupurile de lucru ale ANBPR şi IREX pentru 
formare şi dezvoltare profesională, implicarea membrilor filialei în 
activităţile de formare propuse de ANBPR. 

Biroul executiv ANBPR – Filiala Argeş
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Prima întâlnire profesională din acest an, cu bibliotecarii din bibliotecile publice 
argeşene, a avut loc în data de 25 ianuarie 2012, la Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" 
Argeş. Problemele dezbătute au vizat activitatea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din 
România - Filiala Argeş (prezent şi perspective), stadiul implementării Programului 
Biblionet, oportunităţile de dezvoltare prin Europe Direct Argeş,  prezentarea metodologiei 

de raportare a situaţiilor statistice întocmite pentru 2011 şi îndrumare metodică.
Şedinţa a fost deschisă cu seminarul "Camera Agricolă - vector european de 

informare", unde a fost prezentată posibilitatea colaborării între bibliotecile care 
beneficiază de BIBLIONET şi Camera Agricolă. Cuvântul de salut a venit din partea 
doamnei vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Argeş, Simona Bucura Oprescu, prilej cu 
care aceasta le-a explicat celor prezenţi scopul respectivei colaborări, de a înlesni 

comunicarea între populaţie şi diverse instituţii publice. Se doreşte crearea în comun a unei 
baze sistematizate care să permită transmiterea de informaţii pentru fermieri pe cale 
electronică, completarea şi înregistrarea cererilor pentru proiecte cu finanţare europeană 
(ex. Măsurile 112 şi 141) prin reţeaua BIBLIONET, depunerea on-line a cererilor de plată, 
transmiterea on-line a declaraţiilor fiscale, etc.

Activitatea ANBPR - Filiala Argeş în anul 2011 a fost pe larg dezbătută şi s-a 
prezentat Raportul de activitate pentru anul 2011, filiala Argeş urmărind ca prin acţiunile 
membrilor săi să promoveze profesia de bibliotecar, să aducă biblioteca mai aproape de 
comunitatea pe care o deserveşte. Pe lângă intensificarea comunicării cu membrii săi, cea 
mai importantă realizare a filialei Argeş este „Bibliosphere – buletinul informativ al 
ANBPR – Filiala Argeş”, care poate fi consultat on-line pe site-ul Bibliotecii Judeţene 
„Dinicu Golescu” Argeş – www.bjarges.ro, la secţiunea Profesional.

S-a întrebat, s-au primit răspunsuri, am plecat mai informaţi, cu gândul să punem în 
practică ceea ce am discutat şi ce am învăţat.

Mihaela PENARU - vicepreşedinte ANBPR - Filiala Argeş

Biblioteca - Rezultate şi perspective
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CU… ŞI DESPRE NOI

Pentru a ţine pasul cu schimbările 
permanente ale societăţii în care trăim, 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” 
Argeş este în permanent contact cu 
comunitatea pe care o deserveşte şi vine în 
întâmpinarea utilizatorilor săi cu servicii 
şi programe tot mai diverse, care să 
răspundă noilor cerinţe ale acestora. 

În anul 2012, Secţia Tinerilor a 
î n c e p u t  d e r u l a r e a  p r o i e c t u l u i  
EXTRAMUROS, care îşi propune să 
informeze şi să sensibilizeze generaţiile 
tinere şi foarte tinere cu privire la diverse 
domenii de interes şi de actualitate din 

viaţa socială. Proiectul se adresează copiilor cu dizabilităţi de la Şcoala Specială Valea 
Mare – Ştefăneşti, alături de care vom fi lunar, de fiecare dată cu activităţi care să le aducă 
noi informaţii din toate domeniile de cunoaştere prin prezentări, filme documentare, 
dezbateri pe diverse teme de interes, ţinând cont de cerinţele lor.

În prezenţa d-lui Director al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş –            
Dr. Octavian-Mihail Sachelarie, am deschis proiectul prin aniversarea luceafărului poeziei 
româneşti – Mihai Eminescu, luna ianuarie stând sub auspiciile creaţiei eminesciene. Am 
avut astfel ocazia să le facem cunoştinţă copiilor cu viaţa şi opera scriitorului, dându-le 
astfel posibilitatea să cunoască atât creaţiile sale literare, dar şi aspectele mai puţin plăcute 
ale existenţei sale – boala şi suferinţa care l-au măcinat şi i-au curmat viaţa foarte devreme. 
Programul zilei a fost foarte frumos completat de către elevi cu un recital de poezii şi 
cântece pe versurile marelui nostru poet naţional, dar şi cu un minunat exerciţiu de 
imaginaţie, fiecare dintre ei ilustrând prin desen poezia „Somnoroase păsărele”. 

Sabina DUMITRU – Secţia Tinerilor
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Extramuros la Valea-Mare Ştefăneşti

Biblioteca Municipală „Ion Barbu” Câmpulung Muscel este una din primele 19 
biblioteci argeşene care a fost selectată pentru implementarea programului Biblionet – 
Lumea în biblioteca mea, finanţat de  Fundaţia „Bill & Melinda Gates”, implemetat în 
România de Fundaţia IREX, în parteneriat cu bibliotecile publice.

Biblioteca, în parteneriat cu Școala Generală „Oprea D. Iorgulescu” din Câmpulung-
Muscel, clasa a III-a C - înv. Irina Coriu, a organizat cursuri de iniţiere în utilizarea 
calculatorului, accesarea internetului şi a programelor educaţionale, în cadrul cărora un 
număr de 22 de elevi au utilizat cele 10 calculatoare cu acces public donate instituţiei 
noastre prin intermediul programului Biblionet. Programele accesate au constat în teste 
interactive de verificare a cunoştinţelor, dar şi vizionarea unor scurte documentare de 
cultură generală.

Elevii au avut posibilitatea de a accesa diverse 
site-uri educaţionale în limba română, jocuri 
interactive, iar la finalul orei de informatică au vizitat 
depozitul general de carte şi secţiile de împrumut – 
copii şi împrumut – adulţi din cadrul bibliotecii 
municipale. 

Viorel Cristian MILITARU – Biblioteca 
Municipală „Ion Barbu” Câmpulung-Muscel

Iniţiere în utilizarea calculatorului
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Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş şi Centrul Europe Direct Argeş, aflate 
în permanent contact cu comunitatea pe care o deservesc, vin în întâmpinarea utilizatorilor 
cu noi programe şi provocări. În acest sens, anul 2012 debutează cu proiectul Tu şi 
schimbările climatice, care îşi propune să sensibilizeze generaţiile tinere şi să le facă mult 
mai conştiente de faptul că schimbările climei reprezintă o problemă globală care poate 
afecta drastic lumea în care trăim.

Proiectul este derulat de bibliotecarele Sabina Dumitru, Iulia Tue şi Cristina Baciu, în 
colaborare cu Centrul de informare europeană din cadrul Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” Argeş, alături de înv. Dinuţa Marilena şi prof. George Badea şi se adresează unui 
grup de 30 de elevi de la Liceul de Artă „Dinu Lipatti” din Piteşti. Timp de şase luni se vor 
realiza diverse activităţi cu ocazia unor evenimente speciale din Calendarul Internaţional 
de Mediu, concretizate în prezentări Power Point, filme documentare, acţiuni practice de 
protecţia mediului.

Între activităţile derulate se numără „Schimbările climatice în U.E.” şi „Ziua 
Mondială a Zonelor Umede“ (2 februarie), dată la care în Iran, la Ramsar, a fost semnată 
Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, la care România a aderat în 
1991. Obiectivul declarat al Convenţiei este acela de a conserva zonele umede, ca habitat al 
păsărilor acvatice, acestea fiind considerate importante resurse de valoare economică, 
naturală, ştiinţifică şi recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă. În ţara noastră există 89 de 
zone umede, între care menţionăm Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, Insula Mică a 
Brăilei, Parcul Natural Lunca Mureşului, Complexul piscicol Dumbrăviţa, Lacul 
Techirghiol, Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Natural Comana, Tinovul Poiana 
Stampei ş.a. 

Sabina DUMITRU – Secţia Tinerilor; 
Iulia TUE, Cristina BACIU –  Catalog Electronic

                                                     Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Tu şi schimbările climatice

Biblioteca Judeţeană Argeş celebrează iubirea

Dragostea în toate ipostazele ei a fost celebrată, cu fast, 
la Biblioteca Judeţeană Argeş în data de 23 februarie. Sub 
genericul „Cupluri celebre – Scrisori de dragoste“, expoziţia 
a atras publicul încă dinaintea vernisajului de la ora 13.00, iar 
vitrinele instituţiei au fremătat sub imperiul amintirii 
romantice. Expoziţia reînvie, în actualitatea noastră 
consumeristă, iubiri care-au traversat secole şi spaţii şi care 
pot redeveni modele pentru societatea contemporană. 
Condiţia este să se găsească cifrul care să deschidă inima 
prezentului la miresmele  tari ale acestei lumi arhetipale.

Expoziţia – care reuneşte, pe lângă scrisori celebre din 
cultura universală şi naţională, ilustrate, reviste, obiecte 
atinse de aripa sentimentului, precum călimara, tocul cu 
peniţa, ochelarii ceţoşi, patinaţi de vreme, medalioane de 
epocă, aparţinând colecţionarilor piteşteni George Pestriţu şi 

Cătălin Tudor, de asemenea Centrului de Cultură                    I. 
C.  Brătianu şi Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti - 
răspunde Dragobetelui nostru, sărbătoare de care românii nu s-
au dezis niciodată.

Fiul legendar al Babei Dochia, jumătate om-jumătate 
înger, frumos de pică şi nemuritor, este cel care face şi desface 
legile dragostei la sfârşit de făurar. Începând cu 24 februarie, 
băieţii şi fetele, în veşmânt de sărbătoare, pleacă să culeagă din 
luncă flori de primăvară. La adăpostul naturii, în inima ei, se 
încropesc micile secrete, fetele se întorc alergând, către prânz, 
sărutate cel mai adesea de proaspătul logodnic.              O 
logodnă de 365 de zile sau chiar mai mult.  Dragobetele 
consfinţeşte sentimentul curat în faţa comunităţii. Nu sunt de 
trecut cu vederea nici detaliile, ele sunt, de altfel, sarea şi 
piperul acestei sărbători. Zăpada zânelor, de pildă, a cărei apă, 
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odată topită, are puteri descântătoare.
Culturile se întreţes în această lume miraculoasă, Occidentul şi Orientul întinzându-

şi mâinile pe deasupra tradiţiilor, aşa cum o fac fraţii buni. La răspântie de Orient, Eminescu 
a iubit-o pătimaş pe Veronica Micle, în timp ce Franz Liszt a făcut, la Paris, în casa lui 
Chopin, pasiunea fulgerătoare pentru Marie d' Agoult. În acelaşi timp, doar că anonim, fără 
destin de pianist, de om de stat sau de literat cu sufletul picurând din condei, ţăranul român 
îşi asculta  inima la fel. La fel începea să tremure, la fel să rămână mut de admiraţie sau de 
dorinţă.

Surâsul mamei în prag de primăvară
-Ediţia a IX-a anul 2012 -

Ziua de 8 Martie este recunoscută ca sărbătoarea internaţională a femeii, iar luna 
martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte. Femeia este cea mai 
importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, fără de care întregul univers nu ar exista. Ziua 
mamei se sărbătorea încă de pe vremea zeilor din Olimp. În 1910, la Copenhaga apare 
pentru prima dată ideea zilei femeii, când se sărbătorea mişcarea femeilor pentru egalitate 
în drepturi si egalitate de şanse. Şapte ani mai târziu se naşte şi ziua de 8 Martie cu prilejul 
grevei muncitoarelor din Sankt Petersburg. Ziua femeii a fost recunoscută ca sărbătoare 
internaţională în 1977, devenind o tradiţie în majoritatea ţărilor din Europa şi în SUA. Ziua 
de 8 Martie este considerată pe plan internaţional Ziua Femeilor Militante, a celor datorită 
cărora astăzi femeile au drept de vot, dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, dreptul de a 
alege şi de a spune Nu! 

Biblioteca Municipală „Ion Barbu” din Câmpulung-Muscel a participat la cea de-a 
IX-a ediţie a sărbătorii culturale dedicate mamei, manifestare organizată în colaborare cu 
preşcolarii grădiniţei nr. 12 Câmpulung, educator Florentina Roşca. Ne-am amintim de 
prima ediţie, care a avut loc în anul 2003, iar actorii - preşcolari atunci, astăzi elevi în clasa a 
IX-a - au rememorat emoţionantul debut, bucurându-şi mamele şi aducându-le “un surâs în 
prag de primăvară”.  

Şi-au dat concursul Şcoala Nr. 3 “Nanu Muscel”, clasa a II-a D - prof. Daniela 
Boncoi, elevi îndrumaţi de prof. Luminiţa David (clasa a VIII-a F), Grădiniţa cu program 
normal Nr. 12 - Grupa Pregătitoare –  prof. Mioara Ene şi Grupa Mare –  prof. Dana 
Damian. 

Viorel Cristian MILITARU – 
Biblioteca Municipală „Ion Barbu” Câmpulung-Muscel

România acestui timp respiră un aer cosmopolit. Totul este să ştim să armonizăm 
respiraţia noastră cu a celorlalţi, să le integrăm culturile, fără să ne pierdem suflul şi, mai 
ales, identitatea.

Denisa POPESCU – referent Comunicare şi Animaţie culturală
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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Argeşul şi Franţa – itinerarii spirituale şi culturale

Consiliul Judeţean Argeş, prin instituţiile 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“ Argeş, 
Centrul de Cultură I.C.Brătianu şi Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Argeş, a organizat în data 
de 20 martie 2012 evenimentul cultural intitulat 
„Argeşul şi Franţa – itinerarii spirituale şi 
culturale. 20 martie – Ziua Internaţională a 
Francofoniei“, care s-a desfăşurat în Sala de 
conferinţe a Bibliotecii Judeţene şi a cuprins  un 
simpozion pe tema Francofoniei şi un program 
artistic, urmat de vernisajul expoziţiei de carte şi 

de documente în limba franceză.
În deschiderea simpozionului doamna vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Argeş,  

Simona Bucura Oprescu şi domnul director al Bibliotecii Judeţene Argeş, Octavian Mihail 
Sachelarie, au vorbit despre importanţa limbii franceze în spaţiul argeşan şi despre strânsele  
legăturile ale judeţului nostru cu anumite regiuni ale Franţei. A urmat prezentarea 
istoricului zilelor francofoniei, susţinută în limba franceză de către Stelian Necşoi - 
consilier la Serviciul Relaţii de Colaborare Internaţională din cadrul CJ Argeş.

În a doua parte a evenimentului, publicul s-a bucurat de microrecitalul elevilor de la 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti - prof. Adina Sima, instrumentiştilor 
Ansamblului Doina Argeşului - Badea Popescu şi Ion Pascu,  precum şi al chitaristului 
Eduard Leaţă, student în cadrul Departamentului de Arte. Evenimentul a fost completat de 
expoziţia de carte şi documente în limba franceză, care a cuprins tipărituri, albume, 
enciclopedii, cărţi de bibliofilie din colecţiile bibliotecii, dar şi lucrări din colecţia 
particulară a doamnei Simona Bucura Oprescu. Documentele au fost grupate pe diferite 
teme (Interferenţe româno-franceze în bibliofilia românească, Obiective turistice şi 
culturale din Franţa şi Argeş, Literatură franceză pentru copii, Lucrări bilingve şi în limba 
franceză de autori români locali şi naţionali - Mihai Eminescu,  Mircea Eliade, Emil Cioran, 
Constantin Noica, Eugen Ionescu, Panait Istrati, Gabriela Adameşteanu, Paula Romanescu,  
Mona Vâlceanu, Ion Barbu, Gabriel Pârvan).

Din colecţiile bibliofile ale Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş amintim: 
Martha Bibescu - „Lettres d'une fille de Napoleon: (Fontainbleau et Windsor)“, Paris, 1933; 
„Nouveau Vocabulaire francais. Du dictionaire de L' Academie“, Paris, 1834; Voltaire, 
Francois Marie Arouet - „Ouvres:Collection complette“, Paris, 1768-1777, 45 vol.

Cristina BACIU - Catalog Electronic;  
Ramona RĂDOI - Sala de lectură 

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş

Călători în lumea poveştilor lui Creangă

Prima zi a lunii martie a adus cu sine împlinirea a 175 de ani  de  la  naşterea  celui mai 
mare povestitor din literatura română - Ion Creangă, recunoscut datorită măiestriei 
poveştilor sale. În acest context, ne-am propus  să-l  sărbătorim  aşa cum se cuvine  în cadrul 
evenimentului „Călători în lumea poveştilor lui Creangă“.

Şcoala  Lereşti –  clasa a  II – a  - prof.  Corina  Coleş,  Biblioteca  Lereşti  -  
bibliotecar  Mihaela  Găiduţ  şi  gazdă  primitoare  -  Biblioteca  Municipală  „Ion  Barbu“ 
Câmpulung -  director  Ştefan  Ştefănescu, cu toţii am fost protagoniştii unei călătorii în 
lumea poveştilor lui Creangă. Ajuns  la ediţia a II-a, evenimentul doreşte să amintească 

generaţiei tinere minunata lume a copilăriei atât de frumos povestită de acesta. Copiii au fost 
actori grozavi în „Prostia Omenească”, iar adulţii prezenţi s-au bucurat de prestaţia lor 
actoricească, salutându-le entuziasmul şi trăind emoţia unei întâlniri de neuitat. 

Micii actori au fost recompensaţi cu diplome de merit şi aplauze din partea celor care 
le-au urmărit spectacolul. Ne-am promis cu toţii să continuăm călătoria, aşa că ne vom 
revedea  într-o ediţie viitoare.

Mihaela GĂIDUŢ - Biblioteca Comunală Lereşti

Anul II, Nr. 1 martie 2012 



BULETIN INFORMATIV AL ANBPR – FILIALA ARGEŞ

e-mail: anbpr.arges@gmail.come-mail: anbpr.arges@gmail.com
Filiala Argeş

10

Anul 2012 debutează în forţă pentru Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“, dovadă 
multitudinea evenimentelor culturale organizate în primul trimestru. Având o tematică 
foarte diversă, acestea nu fac decât să ne cheme în sălile bibliotecii, să ne dezvăluie oameni 
şi fapte din trecutul spiritualităţii româneşti şi universale.

Ø Începutul anului este marcat printr-o 
aniversare de excepţie - cea a lui Silvestru D. 
Voinescu - fost bibliotecar şi director al Bibliotecii 
Judeţene Argeş, a cărui viaţă se confundă cu cea a 
instituţiei pe care a slujit-o cu credinţă timp de 40 
de ani. Evenimentul organizat de Lucreţia Picui - 
Secţia Colecţii speciale a oferit celor prezenţi 
posibilitatea întoarcerii în timp, în lumea 
amintirilor, când tânărul Silvestru Voinescu a 
trecut pragul bibliotecii în calitate de cititor, apoi 
de bibliotecar şi mai târziu de director. Dincolo de 
calitatea de bibliotecar şi om al cărţii, i-a fost 
amintită calitatea de prieten de nădejde, de bun 
sfătuitor. 

Ø Istoria românilor de-a lungul timpului a 
fost readusă în atenţia tuturor prin cele două expoziţii tematice :

- Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 - realizată de Magdalena Roşoiu şi Gabriela 
Rădulescu - a cuprins obiecte, monograme, steme, decoraţii ce au aparţinut lui Cuza - 
Insigna Ordinului Unirii, Crucea Sf. Mauriciu, prezentarea castelului de la Ruginoasa - 
reşedinţă domnească între anii 1862-1866, date biografice despre  Elena Cuza, lucrări 
scrise de Nicolae Iorga, Romulus Seişanu, M. Savel, L. Mrejeru, Gh. Popescu la începutul 
secolului  XX, cu referire la evenimentul de la 1859;

- Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918 - realizată de Iulia Ciucă şi Răzvan 
Rudi - a reunit o serie de documente foarte importante legate de actul unirii: Procesul-verbal 
a şedinţei Sfatului Ţării Basarabiei din 21 noiembrie/4 decembrie 1917 de la Chişinău, 
privind organizarea viitoare a Basarabiei, o hartă a provinciei înainte de unirea cu România, 
o pagină din însemnările lui Gherman Pântea, om politic şi deputat, prezentând organizarea 
Congresului militar moldovenesc, un portret al acestuia, ale tinerilor unionişti şi al lui Ion 
Inculeţ, Rezoluţia Sfatului Ţării din 27 martie 1918 privitoare la aprobarea unirii şi 
originalul Legii asupra unirii Basarabiei cu România, adoptată de Parlamentul României la 

29 decembrie 1919. 
Ambele expoziţii s-au bucurat de colaborarea Arhivelor Statului – Filiala Argeş.

Ø Ziua de 8 Martie a fost dedicată în exclusivitate personalităţilor feminine 
argeşene, doamnelor ce fac cinste judeţului nostru şi care au ajuns la celebritate prin 
succesele obţinute de-a lungul timpului în activitatea pe care o desfăşoară. Expoziţia de 
carte „Argeşence în spiritualitatea românească“, realizată de Lucreţia Picui şi Cristina 
Baciu, readuce în actualitate secvenţe din opera unor Doamne ale spiritului argeşean, 
precum: Olga Greceanu, Tatiana Ciurea şi Florica Steriade – arte plastice; Gabriela 
Adameşteanu, Ludmila Ghiţescu, Denisa Popescu, Steluţa Istrătescu, Ileana Mălăncioiu, 
Elisaveta Novac, Cristina Onofre – literatură; Mariana Andrei, Mihaela Găitănaru – 
filologie; Adriana Trandafir, Irina Petrescu, Luminiţa Borta, Ileana Zărnescu,  Ileana 
Şipoteanu, Elisabeta Turcu, Carmen Iordache Cernea  - artă lirică şi dramatică; Larisa 
Lăcustă, Doina Anton, Niculina Liliana Mihăilescu şi Ruxandra Dragomir - sport de 
performanţă.

Evenimente... pe scurt
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Runda a 4-a programului Biblionet

BIBLIO – NEWS

În această rundă de program nu există o limită maximă pentru numărul de biblioteci 
publice care pot intra în reţeaua judeţeană Biblionet. Menţionăm că toate bibliotecile care 
doresc să acceadă în acest program trebuie să respecte condiţiile minime de eligibilitate. 
Mai multe detalii puteţi obţine accesând link-ul:

 

Eduard FÎŞCĂ - Trainer Biblionet - Coordonator judeţean Biblionet Argeş

http://www.biblionet.ro/show/index/k/274/a/5874

International Research Exchanges Board (IREX), prin programul Biblionet, invită din 
data de 5 martie 2012 toate bibliotecile publice din judeţul Argeş să participe la Runda a 4- a 
de selecţie în program. Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş va strânge de la 
bibliotecile publice din judeţ interesate să primească calculatoare cu acces gratuit al 
publicului la Internet datele necesare pentru completarea dosarelor. 

Vizită de studiu în Polonia

guvernamentale şi neguvernamentale şi ai altor factori implicaţi. Această vizită de lucru a 
oferit posibilitatea cunoaşterii unor exemple de bune practici, schimb de experienţă în 
domeniul diversificării serviciilor de bibliotecă, oportunităţi de dezvoltare de  parteneriate, 
în scopul asigurării durabilităţii programului Biblionet, dupa încheierea acestuia, în 2014.

Mai multe informaţii şi imagini cu privire la această vizită puteţi găsi accesând 
următorul link: 

Eduard FÎŞCĂ - Trainer Biblionet - Coordonator judeţean Biblionet Argeş 

http://www.bjarges.ro/subiecte/bja/profesional/burse-si-stagii/ 

Fundaţia IREX a organizat în perioada 19 – 25 februarie 2012 o vizită de studiu în 
Polonia pentru coordonatorii judeţeni ai programului Biblionet. Selecţia a fost făcută în 
urma unui concurs de aplicaţii, au participat 16 bibliotecari coordonatori, printre care s-a 
numărat şi reprezentantul judeţului Argeş.

Sistemul polonez de biblioteci publice este unul modern şi beneficiază de o reţea 
puternică la nivel naţional, de provincie şi local. Astfel, coordonatorii programului 
Biblionet din bibliotecile judeţene româneşti au avut oportunitatea să viziteze biblioteci 
publice, la diferite nivele, şi să aibă întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor 
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Biblionet  - lumea în biblioteca mea - Curs IT / LIB

FORMARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Una dintre modalităţile prin care biblioteca încearcă să se adapteze schimbărilor 
sociale este să creeze şi să implementeze servicii noi de bibliotecă. 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 în 
bibliotecile publice, prin  fundaţia IREX a contribuit la diversificarea serviciilor de 
bibliotecă şi la formarea bibliotecarilor. 

În primul trimestru al anului 2012, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” 
Argeş s-a desfăşurat cursul IT / LIB pentru bibliotecari. La acest curs au participat 27 de 
bibliotecari de la bibliotecile Curtea de Argeş, Topoloveni, Ştefăneşti, Aninoasa, Arefu, 
Budeasa, Călineşti, Cetăţeni, Drăganu, Hârtieşti, Leordeni, Lunca Corbului, Mărăcineni, 
Muşăteşti, Negraşi, Oarja, Poiana Lacului, Săpata, Stoeneşti, Stolnici, toate înscrise  în 
runda 2 a programului Biblionet, derulat în România de fundaţia IREX, cărora li s-au 
alăturat şase bibliotecari de la Biblioteca 
Judeţeană  „Dinicu Golescu” Argeş. Cursurile 
IT/ LIB au fost susţinute de cei doi traineri ai 
bibliotecii, Eduard Fîşcă  şi Marius Motreanu.

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 finalul cursului toţi 
bibliotecarii au primit diplomă de participare, 
care venea să ateste şi să confirme întregul lor 
efort. 

Pentru bibliotecile orăşeneşti şi 
comunale este o adevărată provocare, deoarece 
utilizatorii acestora vor beneficia de servicii 
noi de bibliotecă în cadrul programului 

Biblionet, prin care fiecare bibliotecar primeşte echipamente noi şi moderne, acces gratuit 
la Internet şi adevăraţi profesionişti care îi vor îndruma pe utilizatori. Profesia de 
bibliotecar cunoaşte un ritm de evoluţie rapid, ce impune un proces de formare profesională 
continuă. În concluzie, trebuie să ne adaptăm exigenţelor noilor tehnologii de informare, 
pentru a oferi servicii noi utilizatorilor noştri.         

            
Aurelia POPESCU – Prelucrarea şi Organizarea Colecţiilor

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
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„Bibliologi români – Dicţionar“ : Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu

„Este destul să spunem că obiectul de studiu al bibliologiei este 
cartea, pentru a fi convinşi că bibliologia este una din cele mai vaste 
ştiinţe“ (Dan Simonescu).

Lucrarea celor trei autori (apărută la Editura Bibliotheca, 
Târgovişte, 2011) este dedicată unui capitol din istoria culturii pentru 
care nu exista până acum o imagine de ansamblu.

Dicţionarul ilustrează faptul că în bibliotecile româneşti, de 
când există ele, au activat numeroşi intelectuali, profesionişti ai 
domeniului bibliologic care au realizat o mare diversitate de lucrări de 
specialitate (dar şi alte genuri de lucrări). Au făcut eforturi de 
organizare şi modernizare mulţi specialişti, dar şi scriitori, bibliofili, 
oameni de carte în genere. Autorii au constituit o veritabilă bază de 
date care, în ansamblu, oferă o imagine despre cercetările, scrierile şi 
instrumentele de informare datorate mai multor generaţii de bibliologi 
şi bibliotecari. Sunt semnalate şi asociaţiile şi periodicele 
profesionale, dar şi bibliologi din Republica Moldova, cu demersurile 
şi experienţa lor.

Dicţionarul este o oglindă care arată corpului profesional şi 

istoricilor culturii că acest domeniu a produs studii, articole, lucrări, 
reviste ce pot fi consultate de cei interesaţi, că a acţionat în condiţii nu 
tocmai prielnice pentru binele public, punând în joc multe competenţe şi 
pasiune şi că merită a fi reconsiderat în societatea românească.

Veritabilă galerie de portrete ale bibliologilor români din diverse 
generaţii, Dicţionarul este o importantă sursă de informare, o temă de 
reflecţie şi chiar sugestie de modele.

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

Academia Internaţională a Tinerilor Bibliotecari

Programele Global Libraries din Ucraina, Bulgaria, România, Moldova, Polonia, 
Letonia şi Lituania, sprijinite de Fundaţia „Bill & Melinda Gates“, organizează un 
eveniment comun pentru tinerii bibliotecari din bibliotecile publice, care se va desfăşura  în 
perioada 27-30 august 2012 în Ventspils, Letonia. Academia Internaţională a Tinerilor 
Bibliotecari este oportunitatea perfectă pentru tinerii biliotecari interesaţi de dezvoltarea 
profesională.

Fiecare ţară participantă va selecta câte 6 participanţi cu vârsta sub 35 de ani, 

cunoscători ai limbii engleze, conform criteriilor de eligibilitate şi pe baza aplicaţiilor 
proprii. Termenul limită de primire a aplicaţiilor este 15 mai 2012. Detaliile acestei 
oportunităţi de pregătire pot fi consultate prin accesarea link-ului:

 

Dorina LITRĂ- preşedinte ANBPR - Filiala Argeş

http://www.biblionet.ro/show/index/k/98/a/6567
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Experienţa unui bibliotecar francez într-o bibliotecă argeşeană

La sfârşitul anului trecut, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“ Argeş a primit cu 
braţele deschise un nou voluntar venit prin Programul Eurodyssée, program derulat de către 
Adunarea Regiunilor Europene, regiune din care face parte şi judeţul Argeş. Este vorba 
despre Claire Babin, care a venit din Franţa pentru a face parte, pentru aproximativ 3 luni, 
din echipa bibliotecarilor argeşeni şi pentru a căpăta cât mai multe cunoştinţe cu privire la 
activitatea desfăşurată zi de zi de bibliotecarii români.

Despre Programul Eurodyssée trebuie să ştim că un tânăr care participă la acest 
program poate lucra într-o instituţie publică, în cadrul unei organizaţii neguvernamentale 
sau într-o companie. Procedurile de aplicare nu sunt complicate, deoarece nu se cere 
experienţă într-un domeniu sau altul, scopul fiind tocmai de a permite unui tânăr să activeze 
şi să capete experienţă în domeniul său de interes. Cum Claire a terminat Masterul la Şcoala 
Naţională Superioară de Ştiinţe ale Informaţiei şi de Biblioteci (Enssib) din Lyon, aceasta a 

ales să vină pentru un schimb de experienţă în România. În timpul petrecut alături de ea, cu 
toţii am putut afla multe lucruri cu privire la misiunea şcolilor de biblioteconomie din 
Franţa de a dezvolta cercetarea în ştiinţa informării şi de bibliotecă. Aceasta a optat să-şi 
desfăşoare stagiul de practică în cadrul Centrului Europe Direct din Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu“ Argeş. Fiind un voluntar dedicat, Claire s-a implicat în multe dintre 
activităţile organizate atât de centrul de informare europeană, cât şi de către Biblioteca 
Judeţeană, susţinând fiecare iniţiativă a noastră: cursuri de limbă franceză, seminarii de 
informare cu tematică europeană, prezentarea regiunii din care provenea, precum şi a 
diverselor oportunităţi existente în Franţa.

În momentul plecării, Claire şi-a exprimat mulţumirea faţă de experienţa trăită în 
cadrul unei biblioteci publice din România, motivând că implicarea activă a bibliotecarilor 
în organizarea diverselor evenimente a dat dovadă de multă seriozitate.

Ionela PANAIT, Georgeta-Elena  NICOLESCU-ŞTEFAN
Europe Direct din cadrul Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş
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