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Un nou început - Reorganizarea filialei 

În data de 3 mai, la 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu 
Golescu” Argeș, a avut loc 
întâlnirea membrilor ANBPR - 
filiala Argeș, atât pentru 
alegerea noului Birou 
Executiv, cât și pentru a  
informa bibliotecarii din 
bibliotecile publice despre 
noile oportunităţi oferite de 
IREX. 

Cu acest prilej, prima 
intervenţie a fost din partea 
unor parteneri și colaboratori 
ai bibliotecii judeţene, si 
anume reprezentantul EURES 
– Argeș prin prezenţa d-nei 
Dana Herișanu, care a vorbit 
de reţeaua și serviciile 
EURES, atât la nivel naţional 
cât și european. Reţeaua a 
fost creată pentru a facilita 

libera circulaţie a bunurilor, 
capitalurilor, a lucrătorilor în 
spaţiul european, totodată 
diseminând informaţiile 
referitoare la locurile de 
muncă ce acoperă toate 
ţările din UE/SEE. Portalul 
EURES, www.eures.anofm.ro, 
ne dă informaţiile pe care ni 
le dorim. 

(Continuare pag.2) 

Premii şi recunoaştere naţională pentru Biblioteca Judeţeană 

"Dinicu Golescu" Argeş 

Biblioteca Judeţeană din 
Târgu Mureș a găzduit, în 
perioada 26-28 aprilie, 
Conferința ANBPR 
BiblioPublica 2012, cu tema 
"Impactul transformator al 
bibliotecii publice în 
comunitate".  

La această ediţie a 
Conferinţei, s-a adus în 
discuţie importanţa 
bibliotecilor în procesul 
dezvoltării comunitare, 
precum și instrumentele prin 
care au putut fi valorificate 

mai eficient potenţialul și 
infrastructura acestora, 
preocuparea bibliotecilor 
pentru formarea deprinderilor 
de utilizare a calculatorului şi 
a abilităţilor de informare pe 
Internet a populaţiei şi rolul 
bibliotecilor judeţene în 
pregătirea bibliotecarilor din 
bibliotecile locale din judeţ.  

Pe parcursul celor două 
zile s-au desfășurat lucrări în 
plen și lucrări pe secţiuni. 

Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeș a 

participat la lucrările pe 
secţiuni, pe teme diferite: 
"Biblioteca multiculturală-
strategii şi perspective IFLA" și 
"Cursurile pentru comunitate-
serviciu al bibliotecii publice". 
Workshop-urile au fost utile 
pentru toţi.  

Ca rezultat s-au extins 
parteneriatele şi s-au 
comunicat poveştile de succes 
ale bibliotecilor. 

(Continuare pag.2) 

Conferinţa Probib 2012 la Biblioteca Judeţeană 

„Dinicu Golescu” Argeş 

În perioada  18-19 mai 2012 
a  avut loc la Pitești cea de-a V
-a ediţie a sesiunii de 
comunicări ştiinţifice pe 
probleme de 
biblioteconomie Probib 2012 
cu tema: Bibliotecile 
româneşti în societatea 
informaţională şi a 
cunoaşterii.  În cadrul temei 
generale, au fost prezentate 
lucrări pe 4 secţiuni: 
Managementul cunoaşterii, 
Biblioteca şi utilizatorii săi, 

Profesia de bibliotecar, 
Biblioteca – participant activ 
în proiecte naţionale şi 
internaţionale.  

Organizatorii acestei sesiuni 
au fost Filiala Argeș a 
Asociaţiei Bibliotecarilor din 
România, Filiala Argeș a 
Asociaţiei Naţionale a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România, 
Biblioteca Universităţii din 
Pitești și Biblioteca Judeţeană 
”Dinicu Golescu” Argeș, care a 

fost gazda evenimentului. 
La această conferinţă s-au 

înscris 71 de bibliotecari, 23 
dintre ei prezentând lucrări 
de specialitate. Din comitetul 
știinţific, care a evaluat 
lucrările, au făcut parte: Dr. 
Mircea Regneală, Dr. Octavian 
Mihail Sachelarie, Dr. Robert 
Coravu, Dr. Doru Stan, Drd. 
Ileana Bălan, Dr. Cristina 
Popescu, Drd. Mihaela 
Voinicu. 

(Continuare pag.5)  
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Un nou început - Reorganizarea filialei 

O altă intervenţie a fost 
cea a reprezentantului IREX- 
România, Anca Râpeanu, 
Library and Innovation 
Specialist, care a vorbit despre 
oportunităţile noi pentru 
bibliotecile publice, oferite de 
cele  trei granturi  din 
programul Biblionet, și anume 
liniile de finanţare: Idei de 
4000+ lei, Idei de 15000+lei și 
programul Internship. Cele trei 
granturi au ca scop să sprijine 
dezvoltarea durabilă a 
sistemului de biblioteci 
publice. Finanţările oferite de 
programul Biblionet vor 
contribui la 
dezvoltarea  capacităţii de 
scriere şi implementare de 
proiecte şi vor încuraja 
diversificarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor pentru cetăţeni. 

 Ultima parte, și cea mai 
importantă, a fost dedicată 

alegerii Biroului Executiv al 
ANBPR – filiala Argeș, fiind 
anul alegerilor pentru  
următorii patru ani: 2012 – 
2016. Implicarea membrilor 
asociaţiei a fost vizibilă și 
dorinţa noastră a fost să ne 
adaptăm nevoilor publicului 
modern prin schimbările 
produse în ultimii ani. 

Bibliotecarii prezenţi au 
ales în mod democratic și prin 
vot secret, membrii Biroului 
Executiv în următoarea 
componenţă:  

 Președinte – Octavian 
Mihail Sachelarie 
(Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeş) 

 Vicepreședinte – Mihaela 
Penaru  (Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeş) 

 Secretar – Daniela Tudose 
(Biblioteca Judeţeană 

"Dinicu Golescu" Argeş) 
Membri: 

 Eduard Fîşcă (Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeş) 

 Ionela Panait (Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeş) 

 Ionela Bondoc 
(Biblioteca Comunală 
Beleţi-Negrești) 

  Kristina Filip (Biblioteca 
Comunală Tigveni)  

Prin acţiunile sale, filiala 
Argeș își propune să se implice 
cât mai activ în promovarea 
obiectivelor ANBPR, dar și să 
aducă în atenţia comunităţii 
locale rolul și locul bibliotecii 
publice și al bibliotecarului. 

 
 

Daniela Tudose  
secretar ANBPR Filiala Argeş  

Şi, ca o recunoaștere a 
muncii de bibliotecar pasionat, 
biblioteca noastră a fost 
onorată să primească din 
partea Asociaţiei două premii, 
și anume:  

  Premiul pentru "Cel 
mai bun site de bibliotecă". 
Noutatea absolută a acestui 
site (www.bjarges.ro), privit 
din perspectiva site-urilor 
bibliotecilor publice 
româneşti, este realizarea unei 
variante optimizate pentru 
dispozitive mobile 
(smartphone-uri/tablete). 
Acest site a fost gândit şi din 

perspectiva nevoii de a atrage 
către bibliotecă persoanele 
caracterizate ca extrem de 
”mobile”  şi ocupate, în acest 
fel, în orice moment, 
biblioteca fiind la un touch 
distanţă de publicul larg. 

  Premiul pentru  
Contribuţii biblioteconomice- 
Studii şi articole de 
specialitate a fost atribuit 
colegei noastre Lucreţia Picui 
– Din umbra cărţilor – bucuriile 
bibliofiliei. Articolul vine să 
întărească menirea bibliotecii 
în societatea contemporană, şi 
anume, depozitarea şi 

propagarea informaţiei în 
rândul membrilor comunităţii. 

Biblioteca Județeană 
Argeș, demonstrează astfel, 
încă o dată, faptul că 
performanța și excelența sunt 
atribute pe care a înțeles să și 
le alăture și să le ofere 
permanent comunității 
argeșene. 

Mihaela Penaru 

Vicepreşedinte ANBPR-Filiala 

Argeş  

Premii şi recunoaştere naţională pentru Biblioteca Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeş 

Servicii inovative pentru copii în biblioteca publică  
 

În perioada 6-7 iunie 2012 s-a organizat  la Cluj- Napoca, primul atelier profesional național cu tema 
”Servicii inovative pentru copii în biblioteca publică ”. Cu această ocazie Biblioteca Județeană „ Dinicu Golescu” Argeș, 
și-a prezentat serviciile instructiv – educative prin intermediul proiectului Pot să învăț jucându-mă. Bibliotecarii 
prezenți au avut ocazia să cunoască cele mai importante realizări ale Secției tinerilor din cadrul Bibliotecii Județene 
"Dinicu Golescu" Argeș , din perspectiva strategiei  de diversificare a serviciilor de bibliotecă.  
      În cadrul acestui atelier profesional de impact naţional, 30 de bibliotecari din toată țara și -au prezentat propriiile 
experiențe din bibliotecile lor, realizându-se în acest fel un schimb de idei care pot fi preluate și puse în aplicare.  

Biblio—NEWS 

http://www.bjarges.ro
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Biblio—NEWS 

Biblionet la Stolnici  
 

Biblioteca Publică din Stolnici a inaugurat seria celor nouăsprezece biblioteci argeşene care vor 
oferi, începând cu anul acesta, un nou serviciu de bibliotecă, graţie participării Bibliotecii Judeţene 
"Dinicu Golescu" Argeş în Programul Biblionet, program finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi 
coordonat în România de Fundaţia IREX. Utilizatorii vor avea acces liber la Internet, biblioteca fiind 
dotată cu calculatoare cu aplicaţii Microsoft. La rândul lor, bibliotecarii vor beneficia de cursuri de 
formare în tehnologia informaţiei. 

În cadrul aceluiași eveniment, a avut loc și deschiderea unui Punct de Informare Europeană. 

Inaugurarea noului sediu al 
Bibliotecii Naționale din 
Bulevardul Unirii, realizată în 
data de 23 aprilie  -  Ziua 
Națională a Bibliotecarului, 
urmată de cinci zile de 
manifestări culturale, a creat 
posibilitatea bibliotecarilor din 
țară să cunoască nemijlocit 
activitățile și misiunea unei 
biblioteci naționale, cât și zonele 
de interferență între aceasta și 
celelalte tipuri de biblioteci, dar 
și legăturile acesteia cu alte 
instituții  info-documentare, 
precum muzeele, arhivele sau 
centrele culturale. 

Bibliotecarii de la Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș, au fost în data de 24 
aprilie 2012, în vizită de 
informare la noul sediu al 
Bibliotecii Naționale, participând 
totodată la manifestarea 
dedicată bibliotecilor publice şi 
statutului lor de spaţiu formativ 
şi informativ în societatea 
actuală.  

Sub titulatura “O perspectivă 
asupra culturii – Biblioteca 
Naţională a României” au fost 

invitate bibliotecile publice din 
România să se prezinte cu 
specificul, serviciile, produsele şi 
activităţile pe care le pun la 
dispoziţie utilizatorilor, prilej  de 
a invita publicul să ne cunoască 
instituția. 

Biblioteca Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeș a fost prezentă cu 
un stand la care s-au putut găsi 
broșuri, pliante informative, C.D.-
uri și cărți tipărite sub egida 
instituției, acțiune menită să facă 
cunoscută și mai bine activitatea 
noastră.  

Cu această ocazie, am 
urmărit realizările colegilor noștri 
de la celelalte biblioteci județene  
prezente din Galați, Arad, Sibiu, 
Brașov și Bistrița-Năsăud, 
participante la programul zilei. 
Am putut acum să evaluăm 
nivelul nostru, comparându-ne 
cu realizările celorlalți 
participanți.  

Cu ajutorul voluntarilor de la 
Biblioteca Națională, am vizitat 
şapte din cele paisprezece săli de 
lectură specializate şi spaţiile 
multifuncţionale, unde erau 
organizate diverse activităţi, 

precum expoziţii de artă, 
conferinţe sau ateliere 
demonstrative, spaţii 
complementare sălilor de 
lectură.  

Biblioteca Naţională a 
României are un fond de peste 
12 milioane de volume, 
organizate în fonduri curente,  
publicaţii româneşti şi străine 
formate din cărţi, ziare şi reviste, 
precum  şi fonduri ale colecţiilor 
speciale, cu peste o jumătate de 
milion de documente grupate în 
manuscrise, arhiva istorică, 
periodice româneşti vechi, 
stampe, fotografii, cartografie, 
audio-vizual. Cea mai valoroasă 
lucrare pe care o deţine 
Biblioteca este Codex Aureus, un 
fragment de evangheliar latin pe 
pergament din anul 810, care 
poate fi răsfoit virtual aici. 

Noul sediul al Bibliotecii 
Naţionale va fi un soi de orăşel 
multicultural, cu săli pentru 
expoziţii, restaurante şi 
cinematograf. 

 
Carmen Voican -bibliotecar 

Biblioteca Naţională  -  Biblioteca Viitorului  

Ca instituţie cu rol 
fundamental în societatea 
cunoașterii, biblioteca și-a stabilit 
și îndeplinit de-a lungul timpului, 
strategii care au urmărit să 
asigure accesul la toate tipurile 
de informaţii, să iniţieze 
utilizatorii în folosirea 
tehnologiilor informaţionale, să 
ofere posibilităţi de instruire și să 
sprijine menţinerea identităţii și 
activităţilor culturale în cadrul 
comunităţii.  

Importanţa formării 
profesionale şi rolul pe care îl 
joacă biblioteca în dezvoltarea 
comunităţii, la nivelul comunei 
Mozăceni, reiese din cursurile 

care s-au desfăşurat în sala de 
lectură a bibliotecii, în colaborare 
cu Lingua International Piteşti. 
Astfel, cursurile de "Lucrător în 
comerţ", precum şi cel de 
"Operator calculator" s-au 
bucurat de prezența mare a 
tinerilor, persoanelor casnice, 
şomerilor. Autorităţile au fost 
receptive privind desfăşurarea 
acestor cursuri şi au sprijinit 
tinerii din mediul rural care nu au 
posibilitatea achitării taxelor 
unor astfel de cursuri. 

La final, cursanţii au susţinut 
un examen şi au primit certificate 
de absolvire recunoscute de 
Ministerul Muncii şi Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Dar, ceea ce ne-a mulţumit 
sufleteşte a fost că, o parte 
dintre aceşti oameni şi-au găsit 
locuri de muncă, graţie şi 
Programului Biblionet care a 
venit în sprijinul acestora prin 
calculatoarele puse la dispoziţie. 

Încă o dată am dovedit că 
biblioteca se implică, ajută, 
îndrumă și cooperează cu 
oamenii, venind în sprijinul 
acestora. 

Narcisa Chiorăscu 
Bibliotecar—Biblioteca 

Comunală Mozăceni                     

Cursuri pentru comunitatea locală la Biblioteca Comunală Mozăceni  
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Tineretul European sărbătorit la Drăganu 
 

Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Judeţene "Dinicu Golescu" Argeș, în colaborare cu 
Fundaţia Compartir, GEEA - Grupul pentru Ecologie şi Educaţie Argeş, AIESEC (Association Internationale 
des Etudiants en Science Economique et Comerce) şi Asociaţia Iniţiative şi Proiecte pentru Tineret Imago 
Mundi a organizat, în data de 26 mai 2012, o serie de ateliere, jocuri si activităţi sportive, pentru a 
promova implicarea activă a tinerilor în comunitate şi în proiecte derulate în întreaga Europă. 

De asemenea, au fost discutate oportunitățile de studiu, stagiile în instituții ale Uniunii Europene, 
burse, dar și cum poți face voluntariat implicându-te în proiecte europene, obținând cât mai multe 
competențe care,  trecute în CV, fac o impresie bună angajatorului. 

23 aprilie - Ziua 
Internaţională a cărţii şi a 
drepturilor de autor, dar şi Ziua 
Bibliotecarului din România a 
fost marcată de către Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu Golescu" 
Argeş şi Filiala Argeş a ANBPR 
prin proiectul intitulat 
"Bibliotecar pentru o zi", care a 
avut ca scop familiarizarea 
elevilor cu specificul profesiei de 
bibliotecar.  

Pe lângă vizitarea secţiilor 
bilbiotecii, proiectul a inclus un 
concurs de eseuri, prin 
intermediul cărora elevii de la 
Colegiul Tehnic "Dimitrie Dima" - 
bibliotecar Daniela Bădica - și 
Grup Şcolar Industrial de 
Construcţii nr. 2 - bibliotecar 
Mariana Pandele - și-au 
exprimat gândurile despre 
bibliotecă și profesia de 
bibliotecar. Dacă iniţial cei mai 
mulţi 

dintre elevi se gândeau la o 
profesie destul de comodă în 
lumea cărţilor, iar rolul 
bibliotecarului se reducea doar 
la împrumutul de carte, în urma 
acestui proiect au realizat că 
biblioteca şi bibliotecarul 
contemporan sunt într-un 
permanent contact cu 
comunitatea pe care o 
deservesc, că profesia a evoluat 
foarte mult şi că pentru a veni în 
întâmpinarea utilizatorului cu 
informaţii competente, 
bibliotecarul trebuie sa se 
perfecţioneze continuu, astfel 
încât să ajungă un adevărat 
profesionist. 

"Sunt conştientă că în 
zilele noastre, puţini mai trec pe 
la bibliotecă. Ne-am gândit mulţi 
la acest lucru, la dispariţia 
culturii din această ţară, însă 
este un subiect foarte interesant 

la care marea majoritate nu s-a 
gandit - meseria de bibliotecar, 
în spatele căreia se află acei 
oameni care au acumulat 
bogăţii, însă nu materiale, ci 
spirituale. Bibliotecarii trebuie să 
fie conştienţi de valoarea muncii 
lor şi mândri de profesia pe care 
o practică. Aceştia sunt slujitorii 
care pun în valoare cartea, 
cultura şi care dau viaţă cărţilor" 
- spunea Diana Vătăşoiu, elevă în 
clasa a XI-a D la Colegiul Tehnic 
"Dimitrie Dima" Piteşti.  

 
Dorina Litră - Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeş 

Bibliotecar pentru o zi 

În perioada 1-3 Iunie, 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat sub 
patronajul Consiliului Judeţean 
Argeș, cea de-a doua ediţie a 
manifestării „Slove pentru copii”. 
Cele trei zile au fost dedicate 
copiilor, iar prin activităţile 
iniţiate de organizatori s-a 
promovat talentul, creativitatea, 
cunoștinţele și informarea 
generaţiilor foarte tinere. 

Ziua de duminică, 3 Iunie, a 
fost dedicată exclusiv 
„Festivalului Cărţii Comestibile” 
și Campaniei „ORAŞUL CITEŞTE”. 

 Dacă în incinta bibliotecii se 
admira și se savura din torturile 
fermecate, în afara acesteia se 
desfășura campania "ORAŞUL 
CITEŞTE". O acţiune eveniment, 
iniţiată de Filiala Argeş a 

Asociaţiei Naţionale a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 
Publice din România şi Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu Golescu" 
Argeş, pentru promovarea 
lecturii şi dezvoltarea plăcerii de 
a citi, într-o societate în care 
internetul şi computerul câştigă 
tot mai mult teren în detrimentul 
cărţii scrise. Aproximativ 200 de 
copii, adolescenţi, vârstnici şi-au 
dat întalnire cu CARTEA, într-o 
încercare de a arăta tuturor că 
oraşul poate progresa prin 
lectură. Am citit, am oferit cărţi şi 
am povestit cu drag despre 
personajele preferate, încurajând 
lectura publică. Atracţia cea mai 
mare a fost mascota Barni care i-
a întâmpinat cu drag pe cei 
dornici de lectură. Timp de 4 ore 
am oferit peste 600 de cărţi din 

donaţii şi am încercat să stârnim 
interesul pentru carte în rândul 
tinerilor.  

A fost un experiment inedit, 
care va trebui să se transforme în 
tradiţie, aşa că anul viitor ne 
revedem la cea de-a doua ediţie 
a campaniei “ORAŞUL CITEŞTE”, 
o poveste despre oameni şi 
despre cărți. 
  

Mihaela Penaru 
Vicepreşedinte ANBPR - Filiala 

Argeş  

Oraşul citeşte 
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Slove pentru copii - ediţia a II-a 

Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeș, a 
organizat în perioada 1-3 Iunie, 
cea de-a doua ediţie a 
manifestării "Slove pentru 
copii", cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Copilului. 
Deschiderea oficială a 
evenimentului a avut loc loc 
vineri, 1 Iunie, în holul 
bibliotecii. 

Cuvântul de deschidere le-
a aparţinut domnului director al 
instituţiei, Octavian Mihail 
Sachelarie și vicepreședintelui 
Consiliului Judeţean Argeș, 
doamna Simona Bucura 
Oprescu, care le-a transmis 
copiilor mesajul de bun venit și 
urarea "La mulţi ani" de ziua lor. 
Astfel, după mesajele dedicate 
copiilor, s-a trecut la decernarea 
diplomelor și cadourilor pentru 
cititorii fideli ai bibliotecii. 

Pe parcursul celor 3 zile, 
copii au avut ocazia să participe 
la o serie de activităţi 
interactive, iar organizatorii și-
au propus să le promoveze 
talentul, creativitatea și 
dinamismul. 

Actorii teatrului de Păpuşi 
"Aşchiuţă" din Piteşti au dat 
măsura întregului lor talent, 
fascinându-i pe cei mici, dar şi 
pe cei mari cu o interpretare de 
excepţie. Dovadă - numărul 

mare de copii, strâşi în faţa 
bibliotecii pentru a urmări 
spectacolul: povestea "Lădița 
fermecată". Edituri de prestigiu 
- Tiparg, Carminis, RAO, 
Paradigme, Diana - au fost 
invitate la acest eveniment, 
prezentând vizitatorilor cele mai 
noi titluri în domeniu. 

Alături de mascota Barni 
copii au dansat în cadrul 
programului "Karaoke", au 
interpretat cântece specifice 
vârstei lor, amuzamentul și 
distracţia atingând cote înalte. 
Personaje amuzante costumate 
haios și decorul fantezist i-au 
purtat pe copii într-o lume plină 
de farmec și culoare la 
"Carnavalul vrăjitoarelor". 

La "Biblioclubul micilor 
exploratori", aveam să găsim 
copii pasionaţi să descopere 
misterele știinţei, prin redarea 
unor experimente știinţifice 
obișnuite, aflate la îndemâna 
oricui. Şi nu mai încape vorbă 
cât divertisment cu personaje 
animate, modelaj de baloane, 
picturi pe faţă, mărgele înșirate, 
baloane de săpun, 
confecţionarea unei măști a fost 
în holul bibliotecii. 

Festivalul Argeşean al 
Cărţii comestibile, ediţia I, 
intitulat „Cartea dulce cu 
poveşti” a fost evenimentul care 

a încheiat în mod spectaculos 
suita de manifestări dedicate 
Zilei Copilului. Duminică, 3 iunie, 
sala de conferinţe a Bibliotecii 
Judeţene "Dinicu Golescu" Argeş 
s-a umplut, până la refuz, de 
copii frumoşi şi veseli care 
admirau și așteptau cu 
nerăbdare să guste din torturile, 
prăjiturile şi delicatesele ce 
întruchipau cărţi, personaje din 
desenele animate, super eroi, 
prinţese din lumea mirifică a 
basmelor, căsuţe fermecate. 
Tematica torturilor şi a 
prăjiturilor expuse la prima 
ediţie a Festivalului Cărţii 
Comestibile a fost una foarte 
diversă: de la „Albă ca Zăpada - 
poveşti nemuritoare”, „Prinţese 
din lumea poveştilor”, „Hannah 
Montana”, „Buburuza şi 
ghiocelul”, la „Frumoasa şi 
bestia”, „Ariciul zâmbăreţ”, 
„Tweety”, „Buburuza veselă” şi 
„Cărturarii Goleşti”.   

Veselie, animaţie, culoare, 
bună dispoziţie toate s-au 
împletit și au prins contur în 
jurul copiilor, acasă, la mama 
cărţilor. 

 
Sabina Dumitru, Iulia Tue 

Bibliotecare—Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu Golescu" 

Argeş  

Invitaţi speciali ai acestei 
conferinţe au fost prof.univ.dr. 
Mircea Regneală, directorul 
Bibliotecii Naţionale a României, 
dr. Elena Târziman, dr. Robert 
Coravu, director ROMIDIDAC, 
Liviu Iulian Dediu, vicepreședinte 
Filiala ANBPR București, Dan 
Matei, director Institutul Naţional 
al Patrimonului București, care au 
conferenţiat despre direcţiile 
strategice de dezvoltare a 
bibliotecilor românești. 
Participanţi la sesiunea de 
comunicări din acest an au fost 
specialiști de la: Biblioteca 
Academiei Române, Biblioteca 
Centrală Universitară, 
Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
Biblioteca Judeţeană Dinicu 
Golescu Argeș, Institutul Naţional 
al Patrimoniului, Biblioteca 
Universităţii din Pitești, cât și de 

la biblioteci școlare din Pitești. 
Intervenţia domnului Dragan 

Nikolič, EBSCO Publishing  
Regional Sales Manager, 
Southeast Europe, a suscitat 
interesul participanţilor privind 
accesarea bazelor de date 
EBSCO, companie americană din 
Alabama ce deţine peste 400 
baze de date.  

În cadrul conferinţei au avut 
loc două lansări de carte: 
Triunghiul cunoaşterii: carte, 
lectură, bibliotecă, autor 
Octavian Mihail Sachelarie și 
Managementul serviciilor pentru 
utilizatori în bibliotecile 
contemporane, autor Liviu-Iulian 
Dediu. Lucrările pe secţiuni au 
conţinut informaţii cu privire la 
domeniul  biblioteconomic 
începând de la managementul 
informaţiei, managementul 
calităţii în biblioteci, valorificarea 

patrimoniului cultural tip carte, 
rolul bibliotecii publice în 
cunoașterea și promovarea 
istoriei locale, bibliotecarul de azi 
și de mâine - stereotip și 
realitate, creativitatea 
bibliotecarilor, e - publishing și 
impactul asupra dezvoltării 
colecţiilor în biblioteci și până la 
obiectivul bibliotecii publice de a 
derula proiecte cu finanţări 
externe  pe scena europeană. 

Conferinţa s-a bucurat de 
succes, organizatorii primind 
aprecierea participanţilor, care și-
au exprimat dorinţa de a reveni 
în Pitești la cea de-a VI-a sesiune 
de comunicări știinţifice Probib 
2013. 
 
 Gabriela Rădulescu - bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeş 

Conferinţa Probib 2012 la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş 
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Ziua eroilor comemorată cu fast la Şuici 
  

În data de 24.05.2012 la Cimitirul Eroilor din comuna Şuici, judeţul Argeş, s-a  desfăşurat 
comemorarea eroilor neamului. La eveniment au participat cetăţenii comunei Şuici, dar şi din comunele 
învecinate, administraţia locală, Biblioteca Comunală Șuici, reprezentată prin bibliotecar Petruța Matei, 
elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Generală „Toma Brătianu” Şuici.   

În cadrul desfăşurării evenimentului, a avut loc slujba de pomenire a tuturor eroilor căzuţi pe 
câmpul de luptă pentru apărarea neamului, au fost evidenţiate meritele, eroismul şi patriotismul 
soldaţilor români căzuţi în războiul de independenţă, primul şi cel de-al doilea război mondial, dar şi al 
celor de alte naţionalităţi (germani căzuţi în primul război mondial), eroi înscrişi pe plăcile 
comemorative din incinta cimitirului în memoria cărora s-a ridicat Cimitirul Eroilor în anul 1916, singurul 
edificiu de acest gen de pe Valea Topologului. S-au depus coroane şi au prezentat onorurile militare 
soldaţii unităţii 01042 Curtea de Argeş, Batalion 33 Vânătorii de Munte. 

La finalul evenimentului, soldaţii au patrulat în pas de marş până în centrul comunei, iar cei care au 
participat  au trăit  emoții date de însemnătatea  evenimentului.  

9 Mai— Ziua Europei 

În fiecare an, la 9 mai, în 
toată Europa, se desfășoară 
acţiuni și festivităţi menite să 
aducă instituţiile Uniunii 
Europene mai aproape de 
cetăţeni și să consolideze 
legăturile dintre naţiunile care 
fac parte din Uniune. Sub egida 
Zilei de 9 Mai – Ziua Europei, 
Centrul Europe Direct Argeș 
(proiect finanţat de Consiliul 
Judeţean Argeș și Comisia 
Europeană) din cadrul Bibliotecii 
Judeţene „Dinicu Golescu” 
Argeș, a organizat o serie de 
evenimente prin care a adus mai 
aproape de cetăţeni conceptul 
de unitate în diversitate. 

Începând cu 8 mai 2012, în 
comuna Beleţi – Negrești, 
judeţul Argeș, Centrul Europe 
Direct Argeș a desfășurat, 
împreună cu elevii de la Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII Beleţi-
Negrești, activitatea „Împreună 
în Europa”. Astfel, reliefarea 
importanţei Zilei Europei a fost 
realizată prin organizarea unui 
atelier de lucru pentru 
dezvoltarea capacităţii de 
înţelegere a diversităţii 
europene. Tinerii, care au 
participat la această acţiune, au 
demonstrat o importantă 
capacitate creativă și au realizat, 
pe echipe, afișe de promovare a 
ceea ce simbolizează Uniunea 
Europeană. Cele mai bune și 
inovative creaţii au fost 
premiate de către centrul de 
informare europeană. 
Reprezentanţii centrului au 
diseminat informaţii europene, 
prezentate și în broșurile 
provenite de la Oficiul pentru 

Publicaţii al Uniunii Europene, în 
cadrul standului expoziţional 
organizat în localitate. A fost 
distribuit gratuit un număr 
impresionant de materiale 
informative  cetăţenilor din 
comunitate. 

Cele mai relevante 
materiale au fost expuse și în 
cadrul expoziţiei din holul 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” Argeș, organizată de 
Europe Direct Argeș, în perioada 
7-17  mai 2012, care pun la 
dispoziţia publicului piteștean 
informaţii generale cu privire la 
Uniunea Europeană, agenţii 
europene, instituţii UE, 
oportunităţi pentru tineret în 
ceea ce privește educaţia și 
cultura, dar și câteva broșuri 
atractive pentru copii, cu date 
succinte despre istoricul, 
semnele, simbolurile și 
instituţiile Uniunii Europene. De 
asemenea, o parte dintre cărţile 
aflate la sediul Centrului Europe 
Direct, au fost incluse în cadrul 
expoziţiei „La pas prin Europa”, 
organizată, în aer liber, de către  
Consiliul Judeţean Argeș. 

La sediul Centrului Europe 
Direct Argeș, în data de 9 mai 
2012, adolescenţii din localitatea 
Drăganu, judeţul Argeș au putut 
afla amănunte cu privire la 
semnificaţia Zilei Europei, dar și 
noţiuni despre liderii vizionari 
care au inspirat crearea Uniunii 
Europene în care trăim astăzi.   

În data de 10 mai 2012, la 
Liceul I. Cantacuzino din Pitești, 
Centrul Europe Direct Argeș a 
prezentat tripla semnificaţie a 
Zilei de 9 mai, cu accent pe Ziua 

Europei, când  ministrul de 
externe al Franţei, Robert 
Schuman, rostește celebrul 
discurs prin care propune planul 
ce va sta la baza Comunităţii 
Europene a Cărbunelui și 
Oţelului, precursoarea Uniunii 
Europene de astăzi. 

S-a vorbit și despre ziua de 
9 mai 1877, când ministrul de 
externe, Mihail Kogălniceanu, a 
declarat, în plenul 
Parlamentului, în numele 
guvernului, că România dorește 
să rupă legăturile cu Turcia. Ca 
urmare, Parlamentul a votat, în 
aceeași zi, o moţiune prin care a 
fost proclamată Independenţa 
de Stat a României. 

Un alt moment de referinţă 
în istorie îl constituie ziua de 9 
mai a anului 1945, când 
Germania nazistă a semnat actul 
capitulării necondiţionate. 
Această zi a fost desemnată Ziua 
Victoriei și ziua sfârșitului celui 
de-al doilea război mondial în 
Europa. 

Celebrarea Zilei de 9 mai 
este importantă pentru toţi 
cetăţenii comunităţii europene, 
în fiecare dintre statele membre 
al Uniunii Europene organizându
-se diverse manifestări și 
evenimente prin care scot în 
relief valorile europene. 

 
Ionela Panait 

Georgeta-Elena Ștefan-
Nicolescu 

consilieri comunicare 
Centrul Europe Direct Argeș 
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Instruire şi oportunităţi la 
Muşăteşti  

 
Centrul Europe Direct Argeș 

din cadrul Bibliotecii Județene 
"Dinicu Golescu "Argeș a organizat, 
în data de 23 mai 2012, la Biblioteca 
Comunală din Mușătești, județul 
Argeș, o sesiune de instruire pentru 
adulții din mediul rural, interesați de 
principalele oferte de locuri de 
muncă existente în țară și în Uniunea 
Europeană prin Serviciul European 
de Ocupare a Forţei de Muncă 
EURES.  
 Participanții au învățat să-
și facă propriul cont pe site-ul oficial 
al rețelei Eures, putând descoperi 
totodată, care sunt locurilede muncă  
vacante în țări europene, prin 
accesarea principalelor domenii de 
interes. 

În perioada 21-25 mai 2012, 
a avut loc primul Atelier de 
Comunicare, Coalizare și 
Advocacy din acest an, la 
Predeal. Judeţele participante au 
fost: Argeș, Dolj, Olt și 
Mehedinţi. 

Atelierul a fost conceput 
conform metodologiei "tot 
sistemul într-o încăpere", prin 
care actorii principali din cadrul 
bibliotecii și comunităţii în care 
aceasta funcţionează, au avut 
șansa de a forma o echipă 
multidisciplinară. Echipa a avut 
ocazia să-și perfecţioneze 
cunoștinţele și practicile de 
comunicare, mobilizare 
comunitară, capacitatea de lucru 
în echipă și să-și identifice 
problemele critice pe care le 
poate rezolva printr-o abordare 
de tip advocacy. 

Atelierul s-a adresat unui 
grup de 6 persoane de la nivelul 
fiecărui judeţ, care a inclus: 
coodonator, formator, 
bibliotecar local, reprezentant 
administraţia publică locală, 
ONG. Au fost alese aceste 
persoane pentru că au cel mai 
mult de-a face cu factorii de 
decizie și cu mass-media. 

Tematica inclusă în agenda 
atelierului a fost parcursă în 
patru zile și a inclus subiecte 

precum: relaţia cu comunitatea 
și cele mai bune metode de a le 
transmite mesajele; mobilizare 
comunitară; construirea unei 
reţele de advocacy; procesul de 
luare a deciziilor; atingerea 
consensului; publicul-ţintă; 
identificarea sprijinului și 
opoziţiei; dezvoltarea mesajului; 
planul de acţiune advocacy. 

Această sesiune de instruire 
a avut două dimensiuni: una 
teoretică, care a presupus 
transmiterea informaţiilor 
necesare despre procesul de 
advocacy; și alta practică, care a 
constat în jocuri de rol, 
transpunerea fiecărui participant 
într-un personaj ipotetic care are 
un rol important în acţiunea de 
advocacy (factor decizional, 
bibliotecar, public neutru, 
susţinător și opozant). 

Pașii care trebuiau parcurși 
de participanţi în acţiunea de 
advocacy erau: identificarea 
problemei care necesită o 
acţiune legată de politici/
reglementări; fixarea scopului și 
a obiectivelor; publicul-ţintă; 
ralierea sprijinului; canale de 
comunicare; dezvoltarea 
mesajului; strângerea de 
fonduri; implementarea; 
colectarea de date și 
monitorizarea/evalurea. 

În campaniile eficiente de 
advocacy legate de biblioteci, 
echipele de lucru trebuie să 
înţeleagă și să reprezinte exact 
nevoile, priorităţile și interesele 
celor pe care-i reprezintă. 
Cunoașterea comunităţii 
înseamnă găsirea celor care se 
gândesc la problemele legate de 
comunitate și a modului în care 
sunt personal afectaţi de legile 
care guvernează furnizarea 
serviciilor de bibliotecă. 

Prin strângerea și 
răspândirea informaţiei despre 
nevoile comunităţii, o echipă de 
lucru de tip reţea de advocacy 
demonstrează importanţa pe 
care o acordă atât ascultării 
oamenilor, cât și găsirii 
informaţiile necesare 
fundamentării acţiunilor sale de 
advocacy. 

Atelierul de advocacy s-a 
desfășurat în cadrul programului 
Biblionet finanţat de fundaţia 
IREX România. Coordonatorii 
acestui atelier au fost d-nele 
Daniela Drăghici, specialist 
advocacy IREX România, și 
Monica Grecu, specialist PR 
IREX. 

 
Sabina Diacenco 

Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu” Argeş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Atelier de advocacy la Predeal 
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Liviu-Iulian Dediu - Managementul serviciilor pentru utilizatori în 
bibliotecile contemporane 

Lucrarea dr.Liviu-Iulian 
Dediu “Managementul 
serviciilor pentru utilizatori în 
bibliotecile 
contemporane” (apărută sub 
egida ANBPR), premiată cu 
Diploma de excelenţă la 
Conferinţa BiblioPublică de la 
Târgu-Mureş-2012, este o 
lucrare de excepţie a 
domeniului biblioteconomic 
românesc. 

Lucrarea se adresează, în 
primă instanţă, bibliotecarilor şi 
managerilor de biblioteci, dar şi 
cadrelor didactice interesate de 
această temă, studenţilor din 
cadrul facultăţilor de profil, 
precum şi funcţionarilor 
administraţiei  de stat care au în 
responsabilitate organizarea 
activităţii în biblioteci şi centre 
infodocumentare. 

Tehnologia informaţiei a 
produs şi va produce schimbări 
istorice în biblioteci, pornind de 

la modul de lucru, abilităţile şi 
cunoştinţele bibliotecarilor şi 
terminând cu repoziţionarea şi 
redefinirea rolului pe care 
aceştia trebuie să şi-l asume în 
noua societate informaţională. 
Sfera serviciilor capătă 
dimensiuni tot mai mari în viaţa 
social-economică a unei ţări 
civilizate, ca urmare a acţiunii 
unor factori obiectivi. Nevoia 
socială poate fi reprezentată de 
ansamblul dorinţelor a căror 
satisfacere este considerată de 
membrii unei colectivităţi ca 
fiind indispensabilă pentru 
asigurarea unui nivel şi stil de 
viaţă în conformitate cu nivelul 
de dezvoltare şi statutul 
grupului. 

Lucrarea şi-a propus să afle 
răspunsurile la întrebările 
ridicate deopotrivă de 
comunitatea profesională a 
bibliotecarilor şi de cea a 
utilizatorilor, analizând serviciile 

furnizate de către bibliotecile 
contemporane către utilizatori şi 
axându-se  pe componenta de 
management a acestora. 
Structurată în şapte capitole, 
lucrarea aduce în discuţie trei 
elemente care constituie esenţa 
profesiei de bibliotecar: 
biblioteca zilelor noastre, 
utilizatorii bibliotecii şi 
managementul serviciilor.                         

Cercetarea cu 
tema Managementul serviciilor 
pentru utilizatori în bibliotecile 
contemporane, are la bază teza 
de doctorat a autorului, 
realizată sub coordonarea 
ştiinţifică a prof. univ. dr. Ion 
Stoica şi îmbogăţeşte 
semnificativ literatura ştiinţifică 
românească. 

 
Lucreţia Frusina-Vlad  

Bibliotecar—Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” 

Argeș  
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Granturi pentru bibliotecari  

„Bibliotecari din toată ţara, 
profitaţi!” Acesta s-ar părea a fi 
sloganul potrivit pentru această 
vară. De ce spunem acest lucru? 
Deoarece, Asociaţia Naţională a  
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România și Fundaţia 
IREX, cea care implementează 
programului Biblionet în 
România, „provoacă” toţi 
bibliotecarii din bibliotecile 
publice românești să aplice 
pentru diverse proiecte 
finanţate, dar și pentru formarea 
profesională continuă. 

În acest sens, ANBPR a 
anunțat, în luna iunie, startul 
înscrierilor la „Școala de Vară a 
Tinerilor Bibliotecari”. Cursurile 
Școlii de Vară vor fi mediate de 
profesioniști cu experiență din 
biblioteci, dar și din organizații 
de dezvoltare comunitară. Vor fi 
atinse domenii precum: 
comunicare, advocacy, 
marketing, scriere de propuneri 
de finanțare, lucru în echipă. 
„Școala de Vară a Tinerilor 
Bibliotecari” se va desfășura la 
Bran, județul Brașov, în perioada 
3 – 8 septembrie 2012. Data 
limită pentru depunerea 
aplicațiilor este 31 iulie 2012. 
Mai multe detalii și informații 
despre condițiile de participare 
și documentele necesare 
înscrierii veți găsi pe site-ul 
ANBPR. 

Din aceeași lună iunie, 
Fundația IREX, a lansat, în cadrul 
campaniei „Idei de multe mii de 

lei”, două linii de finanțare 
pentru bibliotecile din 
programul Biblionet. Aceste linii 
de finanțare sunt destinate 
bibliotecilor județene și 
bibliotecilor locale care propun 
proiecte ce vizează nevoile 
comunității. Prin aceste 
oportunități de finanțare, 
programul Biblionet dorește să 
ajute la dezvoltarea sistemului 
de biblioteci publice, prin 
încurajarea de parteneriate și 
servicii noi în bibliotecă, dar și 
prin mărirea capacității de 
scriere și implementare de 
proiecte. 

Prima linie de finanțare se 
numește „Idei de 15000+ lei” și 
oferă finanțare pentru proiecte 
propuse de biblioteca județeană 
plus minim patru biblioteci 
publice locale. A doua linie de 
finanțare se adresează doar 
bibliotecilor publice locale și se 
numește „Idei de 4000+ lei”. 

Pentru cele două 
oportunități de finanțare, sunt 
trei runde de înscriere: 

 Prima rundă între 1 iunie 
și 30 iunie 2012 

 A doua rundă între 1 
septembrie și 30 
septembrie 2012 

 A treia rundă între 1 
februarie și 28 februarie 
2013. 

În fiecare rundă vor fi 
selectate și finanțate câte 4 
proiecte pentru 15000+ lei și 
câte 6 proiecte pentru 4000+ lei, 

în total vor fi finanțate 30 de 
proiecte la nivel național. 

Pentru mai multe informații 
și detalii despre criteriile de 
înscriere, temele eligibile și alte 
condiții, puteți accesa site-ul 
Biblionet.  
 

Eduard Fîșcă 
Trainer & Coordonator 

Județean Biblionet Argeș 
Biblioteca Județeană „Dinicu 

Golescu” Argeș 

http://anbpr.org.ro/

index.php/tiri-/35-

tiri/478-coala-de-

var-pentru-tinerii-

bibliotecari-

oportunitate-gratuit

-de-formare-multi-

disciplinar-pentru-

noii-

profesioniti.html 

Site ANBPR 

http://
www.biblionet.ro/show/
index/k/3245/a/7041. 

Site BIBLIONET 

Biblioteca Comunală Oarja—două noi servicii pentru comunitate 
 
În data de 29 iunie 2012, Biblioteca Comunală Oarja a inaugurat două noi servicii pentru public. 

Este vorba de programul „Biblionet—lumea în biblioteca mea”, care a dotat biblioteca cu 
echipamente și softuri oferite de Fundaţia „Bill și Melinda Gates”. Acest program este implementat în 
România de Fundaţia IREX , iar utilizatorii au acces liber la Internet.  

Cel de-al doilea serviciu inaugurat la biblioteca comunală Oarja, constă într-un punct de informare 
europeană în cadrul campaniei „EUropa pretutindeni”, destinat locuitorilor din comunitate. Au fost 
prezentate diverse oportunităţi existente la nivel naţional și european, cu privire la cunoașterea 
drepturilor cetăţenești pe care le are fiecare membru al Uniunii Europene.  

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeș a facilitat crearea acestor noi servicii, datorită 
participării în cadrul programului Biblionet și  prin intermediul proiectului Europe Direct Argeș. 

http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://anbpr.org.ro/index.php/tiri-/35-tiri/478-coala-de-var-pentru-tinerii-bibliotecari-oportunitate-gratuit-de-formare-multi-disciplinar-pentru-noii-profesioniti.html
http://www.biblionet.ro/show/index/k/3245/a/7041
http://www.biblionet.ro/show/index/k/3245/a/7041
http://www.biblionet.ro/show/index/k/3245/a/7041
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Joi, 22 martie, la Biblioteca 
Judeţeană „Dinicu Golescu” 
Argeș, a avut loc un eveniment 
mult așteptat: lansarea 
volumului „Triunghiul 
cunoaşterii - carte, lectură, 
bibliotecă”, scris de conf.univ.dr. 
Octavian Mihail Sachelarie. 
Evenimentul a avut loc în sala 
dedicată manifestărilor culturale 
din cadrul Bibliotecii Judeţene 
"Dinicu Golescu" Argeș, care s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru 
participanţii la această întâlnire. 

Volumul domnului Octavian 
Mihail Sachelarie abordează într
-o manieră complexă și analitică 
cele trei elemente inseparabile 
în ceea ce privește devenirea 
cunoașterii - carte, lectură, 
bibliotecă, punând în evidenţă, 
pe baza unei bibliografii bogate, 
relaţia dintre social și procesele 
perene de comunicare și 
cunoaștere. 

Evenimentul a reunit o 
întreagă pleiadă intelectuală a 
comunităţii locale și naţionale: 
oameni de cultură, redactori, 
editori, profesori. Printre cei mai 
de seamă vorbitori care au 
încercat să capteze savoarea 
intelectuală a noului volum 
lansat de domnul Sachelarie, 
conf. univ. dr. Elena Tîrziman, 
director general al Bibliotecii 
Naţionale a României (BNaR), 
prof. univ. dr. Mircea Regneală, 
președintele Asociaţiei 
Bibliotecarilor din România 
(ABR), publicistul Octavian 
Ştireanu, dr. Robert Coravu, 
redactor-șef al Revistei Române 
de Biblioteconomie și Ştiinţele 
Informării, doamna Simona 
Bucura—Oprescu, 
vicepreședintele Consiliului 
Judeţean Argeș, lect. univ. drd. 
Dan Iordăchescu, directorul 
Editurii Paradigme. 
 # Conf.dr. Elena Tîrziman, 
director BNaR: „Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu Golescu 
Argeş" se află în topul 
bibliotecilor din România.” 

Astfel, conf. dr. Elena 
Tîrziman, care a scris și prefaţa 
cărţii, a apreciat că „volumul 
lansat dezvăluie pasiunea unui 
om care-și iubește meseria, 

precum și pregătirea 
profesională exemplară. 
Datorită amplasării urbanistice 
extrem de favorabile, dar și 
stilului de management de care 
a beneficiat până acum 
Biblioteca Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeș, putem spune că 
această instituţie se află în topul 
bibliotecilor din România.” 
# Prof.univ.dr. Mircea Regneală, 
preşedinte ABR: „Domnul 
Octavian Mihail Sachelarie este 
un om de mare adâncime 
intelectuală, un specialist în 
sociologie, domeniu care este 
deficitar la noi în România.” 

La rândul său, prof.dr. 
Mircea Regneală a apreciat că 
„domnul Octavian Mihail 
Sachelarie este un om de mare 
adâncime intelectuală, un 
specialist în sociologie, domeniu 
care este deficitar la noi în 
România. Cartea lansată de 
domnul Sachelarie este o carte 
actuală și interesantă chiar prin 
titlul ei. Nu numai că-l reprezintă 
pe domnul Sachelarie, ci 
întreaga breaslă din care face 
parte. Cartea face o sinteză între 
ceea ce înseamnă cartea clasică 
și ceea ce înseamnă cartea 
modernă, cartea transmisă pe 
alte suporturi informaţionale.”  
#Doamna Simona Bucura 
Oprescu, vicepreşedinte CJA: 
„BJA este o instituţie de cultură 
care are deschidere, dinamică şi 
dezvoltare, pentru că aici s-au 
adus cărţi sub toate formele ei. 
La BJA avem cele mai multe 
fonduri europene atrase.” 

Doamna Simona Bucura-
Oprescu, vicepreședinte al 
Consiliului Judeţean Argeș, a 
vorbit despre managerul 
instituţiei de cultură, dar și 
despre omul Sachelarie: „S-au 
spus atât de multe lucruri 
frumoase despre autor. Nu sunt 
cuvinte lipsite de greutate. BJA 
este o instituţie de cultură care 
are deschidere, dinamică și 
dezvoltare, pentru că aici s-au 
adus cărţi sub toate formele ei. 
La BJA avem cele mai multe 
fonduri europene atrase. E o 
formă de deschidere către 
comunitate pe care managerul 

Octavian Mihail Sachelarie a pus
-o în aplicare.” 
# Domnul Octavian Mihail 
Sachelarie, directorul Bibliotecii 
Judeţene "Dinicu Golescu" 
Argeş: „Câte laude am primit 
acum nu am primit în 33 de ani 
de activitate. Prin relaţiile 
excelente pe care le avem cu 
Consiliul Judeţean Argeş, 
lucrurile evoluează în domeniul 
cultural. Numai aşa putem 
merge înainte!” 

Autorul volumului lansat a 
încheiat acest eveniment 
deosebit mulţumind invitaţilor 
pentru cuvintele atât de 
frumoase: „Câte laude am primit 
acum nu am primit în 33 de ani 
de activitate. Nu este foarte 
ușor să aduci niște personalităţi 
din București, nu este puţin 
lucru ca domnul Octavian 
Ştireanu să se afle aici. Este o 
carte scrisă altfel. Nimic nu se 
naște din neant. Există o 
anumită tradiţie culturală, 
biblioteca noastră are o istorie 
în spate. Prin relaţiile excelente 
pe care le avem cu Consiliul 
Judeţean Argeș, lucrurile 
evoluează în domeniul cultural. 
Numai așa putem merge 
înainte!”  
 
 

Sabina Diacenco 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu 

Golescu” Argeş  

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş a găzduit o 

lansare de carte-eveniment 

„Câte laude am primit acum 
nu am primit în 33 de ani de 
activitate. Prin relaţiile 
excelente pe care le avem cu 
Consiliul Judeţean Argeş, 
lucrurile evoluează în 
domeniul cultural. Numai aşa 
putem merge înainte!”  
Domnul Octavian Mihail 
Sachelarie, directorul 
Bibliotecii Judeţene "Dinicu 
Golescu" Argeș 
 

„Domnul Octavian Mihail 
Sachelarie este un om de 
mare adâncime intelectuală, 
un specialist în sociologie, 
domeniu care este deficitar 
la noi în România.” 
 
Prof.univ.dr. Mircea 
Regneală, președinte ABR 



      Bibliotecile publice au fost 
și sunt instituţii create pentru 
a servi nevoilor de informare 
şi educaţie ale comunităţii. 
Alături de şcoală şi alte 
instituţii de cultură, biblioteca 
contribuie la educaţia tuturor 
categoriilor sociale, indiferent 
de vârstă, sex, educaţie, etnie 
sau coloratură politică. Este 
deschisă tuturor celor ce 
doresc să-i calce pragul. 

Biblioteca şi-a demonstrat 
eficienţa nu numai ca centru 
cultural, ci şi ca centru de 
informare, asigurând accesul 
la informaţie. Beneficiind de 
diverse programe 
informaţionale, bibliotecile 
din comunităţi au deschis 
Centre de Informare şi 
Instruire la nivel de 
comunitate, propunând 
locuitorilor servicii sociale şi 
culturale moderne,  
contribuind la democratizarea 
vieţii publice. 

De ce se numește 
biblioteca Teodor T. Brătianu? 
      În semn de recunostinţă şi 
pentru a păstra vie amintirea 
colonelului Teodor T. 
Brătianu, care şi-a donat 
întreaga moşie împreună cu 
biblioteca şi armele sale, 
pentru a se înfiinţa o şcoală de 
agricultură, o bibliotecă şi un 
muzeu pentru locuitorii 
satului. El a înteles că "fără 
carte copiii ţăranilor nu vor 
avea un viitor şi nu vor putea 
face o agricultură modernă". 
      Cu ajutorul Primăriei 
Tigveni, a Consiliului Local, al 
Bibliotecii Judeţene "Dinicu 
Golescu" Argeş, IREX Bucureşti 
şi al Fundaţiei Bill şi Melinda 
Gates, Centrului Europe Direct 
Argeş, biblioteca din Tigveni a 
devenit o bibliotecă publică 
modernă, un centru de 
informare pentru locuitorii 
comunei, și pentru cei din 
comunele limitrofe, cât şi 
pentru turiştii sau persoanele 

care sunt în trecere prin 
comuna noastră. Ei vin în 
bibliotecă pentru a 
împrumuta diverse materiale 
de informare şi divertisment, 
indiferent de formatul sau 
suportul pe care acestea se 
află (hârtie, CD-uri, CD-ROM-
uri sau DVD-uri etc. ), pentru a 
consulta orice fel de 
documente în incinta 
bibliotecii, pentru a găsi 
răspunsuri rapide la 
întrebările care îi frământă, 
pentru a accesa internetul 
atât în scopul efectuării unor 
cercetări, cât şi pentru 
divertisment şi informare 
personală, pentru a comunica 
cu rudele sau prietenii plecaţi 
în străinătate, pentru a trimite 
diferite documente scanate, 
pentru a primi îndrumare 
pentru consultarea unor site-
uri de pe Internet etc. 
Locuitorii comunei participă la 
programe de informare şi 
educare oferite de bibliotecar, 
au loc întâlniri cu alţi membri 
ai comunităţii şi se participă la 
cursuri furnizate de către 
bibliotecar pentru cei care nu 
ştiu să utilizeze calculatorul. 

Biblioteca participă activ 
la procesul de educaţie 
permanentă al membrilor 
comunităţii şi la reintegrarea 
minorităţilor (etnia romă). 
Dacă la început au fost timizi 
şi sfioşi, în prezent vin cu mare 
plăcere şi fără teamă, chiar 
dacă nu ştiu să utilizeze 
calculatorul. În cadrul 
bibliotecii, s-a desfăşurat, în 
colaborare cu Asociaţia 
LINGUA INTERNATIONAL, 
cursurile de calificare gratuite 
pentru persoanele 
defavorizate din mediul rural, 
persoane casnice, şomeri, 
lucrători familiali în 
gospodaria proprie,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
patroni (bărbaţi), salariaţi 
peste 55 de ani. 

Colaborarea cu 
şcolile din comunitate şi 
cadrele didactice este foarte 
bună, împreună organizăm 
diferite activităţi care vin în 
sprijinul activităţilor şcolare şi 
extraşcolare. Aş aminti câteva 
activităţi pe care le-am 
desfăşurat în colaborare: 
"Cum ne comportăm", 
"Mesaje către toţi copii lumii", 
"Lumină şi culoare". 

Astfel, biblioteca a devenit 
un punct central în mica 
noastră comunitate, unde 
clasicul se îmbină foarte bine 
cu modernul, unde generaţiile 
se întâlnesc şi pot schimba 
păreri, locul în care şi bătrânii 
pot învăţa de la copii şi invers, 
locul unde îşi pot petrece 
timpul liber şi au acces la 
informaţie gratuit. Pentru 
comuna noastră, biblioteca a 
devenit o carte de vizită şi o 
mândrie.    

 
                                                                                                     

Kristina Diana Filip 
Bibliotecar—Biblioteca 

comunală Tigveni  

Biblioteca TEODOR T. BRĂTIANU 
Tigveni se prezintă 
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