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Proiectele cu finanțări externe – 
direcție strategică de dezvoltare pentru bibliotecile 

publice 

O bibliotecă modernă 
răspunde provocărilor 
mediului socio-economico-
cultural în care activează, 
diversificându-şi paleta de 
servicii, reorientându-şi 
interesele în direcţia 
dezvoltării sau modernizării 
unor departamente. În 
aceste condiţii, 
implementarea de către 
bibliotecă, în calitate de 
coordonator sau partener, 
a unor proiecte cu finanțări 
externe, reprezintă o etapă 
logică și firească pe calea 
transformării și  evoluției 
sale. 

Dezvoltarea prin 
proiecte este în atenția 
oricărei activități 
manageriale, deoarece 
implică evaluarea viitorului, 
stabilirea unei misiuni, 
formularea unor obiective 
și conceperea  căilor de 
acțiune pentru atingerea 
acelor obiective, toate 
înscrise într-un sumă de 
activități interconectate 
logic. 

Abordând calea 
dezvoltării strategice prin 
proiecte, primul gând ne 
duce înspre posibilitatea 
atragerii fondurilor 
europene. Din păcate 
biblioteca publică nu se 
regăsește, precizată în mod 
direct, ca entitate eligibilă 
în cadrul proiectelor 
dezvoltate prin fonduri-
structurale în România. Ne 
confruntăm astfel cu 
situația în care, deși la nivel 
declarativ biblioteca 

publică are un rol strategic 
în promovarea cunoașterii 
și a societății 
informaționale, practic 
instrumentele și pârghiile 
legale care i se pun la 
îndemână unei biblioteci 
sunt ”sublime, dar lipsesc 
cu desăvârșire”. 

În această situație 
bibliotecile publice din 
România au înțeles să își 
găsească fiecare propriul 
drum, abordând fiecare, 
individual și la nivel local 
problema spinoasă a 
atragerii de fonduri, a 
scrierii și a derulării de 
proiecte. 

Modul în care Biblioteca 
Județeană Argeș a ales să 
dezvolte proiecte cu 
finanțări externe,  
orientându-și serviciile 
către publicul său 
(utilizatori reali, virtuali sau 
potențiali), se concretizează 
în cele trei proiecte aflate 
în curs de implementare în 
anul 2012, respectiv: 
Biblionet, Europe Direct 
Argeș și Click@platformă 
on-line de instruire pentru 
bibliotecari. 

Detalii despre aceste 
proiecte puteți afla 
accesând următoarea 
adresă http://
www.bjarges.ro/biblioteca/
profesional/proiecte/ 

Pentru a încheia într-o 
notă pozitivă acest scurt 
mesaj doresc să semnalez 
apariția unei strategii, 
lansate de Comisia 
Europeană, pentru a 

stimula creșterea și crearea 
de locuri de muncă în 
sectoarele culturale și 
creative, în perioada 2014-
2020. Important de reținut 
în cadrul acestui comunicat 
de presă (care poate fi citit 
integral la http://
europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=IP/12/1012&for
mat=HTML&aged=0&langu
age=RO&guiLanguage=en) 
este faptul că între 
sectoarele eligibile care fac 
obiectul acestui plan de 
dezvoltare strategică pe 
termen mediu se regăsesc 
și bibliotecile. 

Optimiști fiind din fire, 
noi, cei care lucrăm în 
biblioteci, sperăm că 
această oportunitate care 
se întrezărește la orizont să 
se poate concretiza în 
numeroase proiecte 
dezvoltate în beneficiul 
bibliotecii dar, mai ales, în 
beneficiul  comunității 
locale și a publicului care 
așteaptă o bibliotecă 
modernă, cu servicii 
ancorate în realitate.   

 
                                                                              

Mihaela VOINICU                                                                           
director adjunct 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș 
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ADVOCACY - implicare, acţiune, obţinerea rezultatului dorit în biblioteci 

În perioada 18-22 
septembrie 2012, a avut loc la 
Bușteni , cursul de Advocacy 
pentru biblioteci puternice şi 
comunităţi unite, curs desfășurat 
în cadrul programului Biblionet 
finanţat de Fundaţia IREX 
România. Coordonatorul acestui 
curs a fost Daniela Drăghici, 
specialist Advocacy IREX și 
Monica Grecu , specialist PR 
IREX. Împreună cu aceștia ne-au 
stat alături cinci formatori ( Iași, 
Miercurea Ciuc, Vâlcea), care 
prin experienţa lor ne-au 
transmis cu căldură entuziasmul 
și încrederea că Advocacy este la 
îndemâna bibliotecarilor ce 
doresc cu adevărat schimbare în 
bibliotecă. Bibliotecile publice 
participante la cursul de 
Advocacy pentru biblioteci 
puternice şi comunităţi unite au 
fost din judeţele: Argeș, Bihor, 
Brașov, Cluj, Dolj, Galaţi, Giurgiu, 
Gorj, Harghita, Ialomiţa, Iași, 
Mehedinţi, Mureș, Olt, Prahova, 
Satu Mare, Vâlcea și Vrancea. 

Advocacy înseamnând 
pledoarie pentru apărarea unei 
idei în faţa factorilor de decizie, 
este o acţiune îndreptată către 
schimbarea politicilor sau 
programelor oricărui tip de 
instituţie. Pe parcursul 
desfășurării cursului am 
descoperit că: Advocacy implică 
exprimarea opiniilor, atragerea 
atenţiei comunităţii către o 
problemă importantă și 
îndreptarea factorilor de decizie 

către o soluţie; Advocacy constă 
din diferite strategii menite să 
influenţeze luarea deciziilor la 
nivel organizaţional, local, 
naţional și internaţional, cum ar 
fi: marketing social, informare, 
educare și comunicare, 
mobilizarea comunităţii; 
Advocvacy constă în procesul de 
identificare a problemei, găsirea 
soluţiei, ralierea sprijinului 
pentru acţiunea menită să aducă 
schimbarea dorită. 

Cursul de Advocacy s-a 
derulat într-o atmosferă caldă și 
plăcută, în care transmiterea de 
informaţii și perfecţionarea 
cunoștinţelor de Advocacy se 
îmbinau într-un mod creativ cu 
lucrul în echipă, practici de 
comunicare , discuţii de grup, 
exerciţii de dezvoltare a 
abilităţilor Advocacy, 
identificarea problemelor critice 
ce se pot rezolva printr-o 
abordare de tip Advocacy şi 
crearea unui plan de acţiune. 
Principalele teme ale sesiunilor 
cuprinse în agenda cursului au 
fost: relaţia cu comunitatea, 
metode de a transmite mesajele, 
cum pot fi atraşi non-utilizatorii 
în bibliotecă, construirea 
echipei, alegerea publicului 
ţintă, dezvoltarea mesajului, 
planul de acţiune Advocacy. Cei 
mai importanţi paşi de urmat în 
procesul de Advocacy constau  în  
identificarea problemei, scopul şi 
obiectivul, alegerea publicului 
ţintă, ralierea sprijinului, 

canalele de comunicare, 
dezvoltarea mesajului, 
strângerea de fonduri, 
implementarea şi monitorizarea. 

Cursul le-a oferit celor care 
lucrează în biblioteci o 
experienţă de formare unică şi 
interactivă, şi idei de bază, 
demne de reţinut şi de urmat în 
derularea cu succes a  planului 
de Advocacy. Important este 
faptul că, fiecare bibliotecar şi 
suporter al bibliotecii poate şi 
trebuie să fie implicat în 
procesul de Advocacy, că 
obiectivul trebuie să fie în mod 
clar definit, să derive direct din 
misiunea bibliotecii şi că acesta 
trebuie să fie S.M.A.R.T.
( Specific.Măsurabil.Abordabil.Re
alist.Încadrabil în Timp.). 

Scopul cursului de 
Advocacy pentru biblioteci este 
acela de a stimula comunitatea 
în sprijinirea unei cauze a 
bibliotecii publice și să ajute 
echipele judeţene să conceapă 
planuri de acţiune advocacy pe 
teme pertinente pentru fiecare 
judeţ. Astfel, participanţii au 
dobândit cunoștinţe și abilităţi 
necesare pentru a planifica și 
implementa o campanie de 
Advocacy la nivelul comunităţii 
locale.  

 
Cristina BACIU 

Bibliotecar 
 Biblioteca Judeţeană 

"Dinicu Golescu" Argeș 
 

În cadrul celei de-a VI-a 
ediţii a “Sărbătorilor Argeșului și 
Mușcelului”, marţi 14 august, 
Biblioteca Judeţeană “Dinicu 
Golescu” Argeș a găzduit un 
eveniment de excepţie – 
conferinţa publică ”Despre 
sufletul românilor”, susţinută de 
cunoscutul academician 
Constantin Bălăceanu-Stolnici, 
Fiu al Argeșului și Muscelului. Cu 
această ocazie a fost lansată și 
monografia “Comuna Stolnici-
Tradiţie, istorie, 
contemporaneitate” - autori 
Valentin Motreanu, Constantin 
Bălăceanu Stolnici, Marius 
Motreanu. 

În faţa unei asistenţe 
numeroase academicianul a 
făcut apoi o radiografie a satului 
românesc tradiţional. La cei 89 
de ani, Constantin Bălăceanu 
Stolnici a susţinut o disertaţie 
emoţionantă, prin intermediul 
căreia cei prezenţi au avut 
ocazia să călătorească în timp, 
pe vremea copilăriei 
academicianului, să vadă 
momente importante din viaţa 
ţăranilor de odinioară, să 
rememoreze tradiţiile legate de 
marile sărbători ale românilor. 
Cei prezenţi în sală au avut 
ocazia să converseze cu distinsul 
academician, care a lăudat astfel 

de iniţiative: ,,Când eram la liceu 
se făceau astfel de conferinţe la 
Teatrul ,,Alexandru Davila”. Îmi 
pare bine că aţi păstrat această 
tradiţie.” Evenimentul s-a 
încheiat cu un joc tradiţional la 
Stolnici ,,Călușul” și cu o sesiune 
de autografe. 

 
Marius MOTREANU 

Trainer  
Biblioteca Judeţeană  

"Dinicu Golescu" Argeş 

,,Despre sufletul românilor” 
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Cum te-ai simţi păşind în al 
101 - lea an de viaţă? Cine nu ar 
zâmbi sceptic şi resemnat la o 
astfel de întrebare… dar se 
poate; mai mult chiar,  poţi face 
planuri în continuare pentru 
viitor. Este concluzia la care am 
ajuns în urma unor evenimente 
petrecute in biblioteca în care 
îmi desfăşor activitatea, 
evenimente care trebuie 
împărtaşite pentru că avem 
nevoie cu toţii  de optimism si 
încredere. 

În  biblioteca comunei 
noastre a avut loc în luna iulie a 
acestui an, pe data de 23, într-o 
zi de luni o activitate inedită, un 
eveniment  rar - din păcate – 
însă cu atât mai grandios: un 
domn(cu dragoste de carte) şi-a 
dorit să îşi serbeze centenarul, 
acolo, printre cărţile care i-au 
fost prieteni credincioşi în lunga 
sa viaţă. Nu este fiu al comunei 
dar, cum nimic nu este 
întâmplător, am avut onoarea să
-l cunosc cu un an în urmă. 
Astfel, în luna februarie a anului 
trecut, îl insoţea pe domnul 
colonel Ion Bratu , vechi prieten 
şi colaborator al bibliotecii, dar şi 

autor local, cu ocazia prezentării 
celui mai nou volum al său: 
“Teoria conservativ-
rezonantistă”. 

Invitatul surpriză s-a simţit 
atât de bine, încât şi-a 
manifestat dorinţa de a reveni. 
Toţi cei prezenţi am fost de-a 
dreptul uimiţi când am aflat că 
omul din faţa noastră, atât de 
ager la minte, cu simţul 
umorului, avea 99 de ani. Am 
stabilit atunci să-i fim alaturi la 
împlinirea celui de-al 100-lea an 
al vietii. Şi iată-l pe domnul 
Alexandru Zamfirescu (foto 
centru), în ziua cea mare, 
înconjurat de cititorii fideli ai 
bibliotecii, colegi din primărie şi 
câteva cadre didactice devotate, 
ce nu şi-au uitat menirea de a 
călăuzi spre tânăra generaţie şi 
cea mai mică scânteie de cultură 
- având parte de o aniversare 
specială. Cu toate că abia 
avuseseră loc alegerile locale şi 
oameni noi se aflau la 
conducerea primăriei, 
evenimentul s-a derulat firesc, 
cu multă căldură şi emoţie. Ba 
chiar domnului Zamfirescu, i s-a 
făcut propunerea ca la 

următoarea aniversare să fie 
“adoptat” drept “cetaţean de 
onoare” al comunei Buzoeşti.  

E greu de explicat prin 
cuvinte: parcă ne aflam acolo 
dintotdeauna, cu toţii, de o 
vârstă nedefinită, fascinaţi de 
omul care nu obosea povestind, 
din experienţa celor 100 de ani 
de viaţă, mult încercată de 
atrocităţile războiului dar şi de 
nedreptăţile suferite în 
gulagurile comuniste. Relata 
totul cu lux de amănunte, de 
parcă se petrecuse ieri, însă 
detaşat, cu privirea senină, fără 
urmă de resentiment - doar 
iertare şi impăcare cu toţi aceia 
care i-au făcut rău, dar care azi 
nu mai sunt.  Oare acesta 
să fie secretul de a dăinui?... Se 
spune “cine nu are bătrâni, să-i 
cumpere”, dar nu este nevoie, ei 
ni se oferă- doar să le cerem 
acest lucru. Ne aşează sufletul şi 
experienţa în palmă, însă din 
păcate grăbiţi de cele mai multe 
ori le ignorăm. 

 
Elisabeta PĂDUROIU  

bibliotecar 
Biblioteca Comunală Buzoiești 

Un secol de viaţă 

Biblioteca 
Judeţeană ,,Dinicu Golescu” 
Argeș a primit invitaţia din 
partea ANBPR și IREX de a 
participa la pilotarea 
manualului ,,Advocacy pentru 
biblioteci puternice și comunităţi 
unite”, adaptat după originalul 
dezvoltat de firma de 
consultanţă GMMB pentru 
fundaţia Bill și Melinda Gates și 
utilizat cu succes de către 
Asociaţia Bibliotecarilor 
Americani(ALA). Acest manual a 
fost adaptat la fiecare ţară în 
funcţie de nevoile comunităţii și 
nivelul de comunicare și cultură 
în comunităţile acestor ţări. 

Cursul s-a desfășurat în 
perioada 16-20 iulie si a reunit 
14 bibliotecari – reprezentanţi ai 
filialelor ANBPR din zece judeţe 
și personalul Departamentului 
Operaţional al ANBPR. Cele zece 
biblioteci judeţene care au 
participat a fost: Argeș, Brăila, 

Buzău, Constanţa, Galaţi, Gorj, 
Mureș, Prahova, Satu – Mare și 
Vrancea.  Prin participarea la 
acest curs pilot am înţeles 
principalele noţiuni privind 
conceptul de advocacy, am 
putut identifica prin advocacy 
cele mai frecvente probleme 
specifice legate de finanţare și 
politici publice la nivel local/
naţional, relevante pentru 
biblioteci și bibliotecari, și am 
schiţat un prim plan de acţiune 
de tip advocacy. Şi nu în ultimul 
rând, am format o reţea de 
advocacy, care  sper că va 
funcţiona și după încheierea 
sesiunilor de formare în 
domeniu. 

Cele 12 sesiuni ale 
manualului au fost susţinute de 
cinci bibliotecari formatori în 
advocacy şi un coordonator 
regional pentru training în cadrul 
fundaţiei IREX. Aceşti formatori 
urmează  să instruiască 41 de 

membri ANBPR, câte unul 
pentru fiecare filială, cu scopul 
de a dezvolta planuri de 
advocacy pertinente şi 
implementabile pentru judeţul 
respectiv. Acest tip de instruire 
se încadrează în strategia de 
advocacy a ANBPR.  

Un curs  atractiv, antrenant 
și cu foarte multe informaţii noi 
şi utile, cu siguranţă poate fi 
aplicat în judeţ, deci şi 
bibliotecarilor locali. Ceea ce s-a 
învăţat la curs, atât teoretic, cât 
şi exemple de bune practici, se 
poate  aplica şi în comunitatea 
noastră cu succes. 

 
 Daniela TUDOSE  

Secretar ANBPR  
Filiala Argeș 

Curs pilot advocacy pentru biblioteci puternice şi 
comunităţi unite 
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Copilăria reprezintă primul 
contact al unui utilizator cu 
biblioteca, drept  pentru care 
este deosebit de important 
impactul acestui eveniment 
asupra percepţiei ulterioare a 
instituţiei noastre de către copii. 
Rolul nostru este acela de a 
contribui la formarea atitudinii 
pozitive a micilor cititori faţă de 
tot ceea ce presupune biblioteca 
– carte, lectură, joc şi joacă în 
spaţiul Secţiei pentru copii, astfel 
încât odată cu trecerea timpului 
să devină un utilizator constant, 
fidel, interesat şi pregătit.  

Dovada faptului că biblioteca 
se transformă într-o instituţie 
căutată de cei mai tineri dintre 
cititorii săi nu numai în timpul 
şcolii, este şi proiectul 
(“Biblioteca din vacanţă“, iniţiat 
de Secţia pentru copii şi tineret a 
Bibliotecii Judeţene “Dinicu 
Golescu“ Argeş, din dorinţa de a 
le oferi acestora o alternativă 
plăcută, instructivă şi mai ales 
folositoare de petrecerea 
vacanţei. 

Prin acest proiect, copiii au 
avut ocazia să-şi petreacă timpul 
liber într-un alt mod decât până 
acum, luând parte la o serie de 
activităţi interactive pe întreaga 
perioadă a vacanţei de vară - 
începând de luni până vineri în 
fiecare zi în perioada (1.07.2012-
1.09.2012), copiii având 
posibilitatea să-şi promoveze 
talentul, creativitatea şi 
dinamismul. Astfel, în fiecare luni 
de la orele 11-13 copiii au 

descoperit “Magia filmului” prin 
vizionări de filme artistice şi 
documentare: “Cronicile din 
Narnia”, “Piraţii din Caraibe”.  O 
activitate captivantă care i-a 
atras foarte mult pe copii a fost 
“Atelierul creativ şi recreativ“ 
care a avut loc în fiecare marţi pe 
perioada vacanţei şi în care copiii 
au avut ocazia să-şi promoveze 
talentul, creativitatea şi 
imaginaţia realizând “origami”, 
inşirat mărgele, confecţionat 
brăţări, artă din deşeuri, pictură 
pe lemn. 

Tot în cadrul acestei activităţi 
copiii au mai avut şansa de a 
descoperi “Misterele ştiinţei“ 
prin realizarea unor experimente 
ştiinţifice care i-au fascinat pe 
copii. Un experiment foarte 
apreciat de copii a fost acela prin 
care ei au descoperit “Cum se 
poate umfla un balon” folosind 
cele mai obişnuite materiale 
găsite în bucataria oricărei 
mămici - apă, bicarbonat de 
sodiu şi oţet. În urma acestui 
experiment, copiii au 
conştientizat reacţia chimică 
dintre un acid (oţetul) şi o bază 
(praful de copt), care a produs 
dioxidul de carbon necesar 
umflării balonului. O altă zi pe 
care copiii o aşteptau 
nerăbdători în fiecare săptămână 
a fost ziua de miercuri, în cadrul 
“Clubului jucăuşilor” unde ei se 
recreau jucându-se: puzzle, remy, 
trivia, lego.  

“Clubul de lectură“ care a 
avut loc în fiecare joi pe timpul 

vacanţei i-a captivat pe copii, ei 
având ocazia să pătrundă în 
lumea basmelor fermecate şi a 
lecturilor recomandate, uşurându
-le în felul aceste temele de 
vacanţă. Copiii s-au implicat 
activ în diversele activităţi 
propuse, îmbinând latura 
instructivă cu cea interactivă. Ei şi
-au îmbogăţit bagajul de 
cunoştinţe, au petrecut vacanţa 
într-un mediu deosebit şi au 
câştigat noi prieteni-cărţile. În 
toată această perioadă petrecută 
împreună la bibliotecă, am 
urmărit care sunt dorinţele, 
nevoile şi aşteptările copiilor de 
la noi. De aceea am venit în 
întâmpinarea lor cu sfaturi şi 
recomandări pregătindu-i pentru 
şcoală prin elaborarea unor fişe 
bibliografice pe clase (I-IV) în care 
ei găsesc informaţii despre: “Ce 
program trebuie să aibă în timpul 
şcolii”, “Ce cărţi trebuie să 
citească“, “Cum îşi pot petrece în 
mod folositor timpul liber“. 

Biblioteca Judeţeană “Dinicu 
Golescu” Argeş prin Secţia 
Tinerilor va continua şi pe viitor 
să răspundă cerinţelor şi nevoilor 
micilor utilizatori prin noi 
proiecte.  

 
Sabina DUMITRU, Niculina 

NEDELCU 
bibliotecare 

Biblioteca Judeţeană  
"Dinicu Golescu" Argeș 

„Şcoala de vară“ de la Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş 

De la idee la proiect 

În perioada 16-18 iulie 2012, 
Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu“ Argeș a organizat, în 
localitatea Corbeni din județul 
Argeș, un curs de instruire, 
dedicat celor mai implicați 
voluntari ai centrului. Pe 
parcursul celor trei zile de curs, 
tinerii au fost familiarizați cu 
noțiunile de antreprenoriat și 
managementul proiectelor, fiind 
instruiți cu privire la inițierea și 
derularea unei afaceri, realizarea 
și dezvoltarea unor proiecte de 
succes în comunitate, luând 

contact totodată cu exemple de 
bune practici în domeniul 
afacerilor.  

Prin comunicare și implicare 
activă, tinerii au lucrat pe echipe 
în identificarea problemelor 
existente în comunitatea locală, 
fiind stimulată dezbaterea în 
ceea ce privește scopul  și 
obiectivele unui proiect, dar și 
ciclul de viață al acestuia. S-au 
purtat discuții despre rolul și 
atribuțiile unui manager de 
succes, precum și despre 
stabilitatea unei echipe de 
proiect. Această acțiune, prin 

tematica sa, a reușit să 
contribuie la dezvoltarea 
personală a adolescenților, care 
au fost dornici să afle cât mai 
multe lucruri despre cum își pot 
construi un viitor solid. 

 
 

Ionela PANAIT 
Georgeta-Elena ȘTEFAN 

NICOLESCU 
Consilier de Comunicare 

Europe Direct Argeș din cadrul 
 Bibliotecii Județene „Dinicu 

Golescu” Argeș 
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Maraton de evenimente dedicate „Sărbătorilor Argeşului şi 
Muscelului" la Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş 

       Continuând tradiţia, Consiliul 
Judeţean Argeș și instituţiile de 
cultură finanţate de CJ Argeș, au 
organizat, în perioada 10 august - 
2 septembrie, a.c. ediţia a VI-a a 
„Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului", o serie de 
evenimente menite să 
promoveze tradiţiile, cultura 
populară și spiritul argeșen la 
nivel naţional și internaţional. Şi 
la această ediţie, Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeș 
a derulat o serie de activităţi 
menite să recupereze și să 
resemnifice memoria noastră 
culturală, dar și să atragă publicul 
iubitor de carte să participe la 
vernisaje expoziţionale, 
conferinţe publice și activităţi 
creative și recreative. 
 Expoziţie de carte monografică 

şi etnografică  
În avanpremiera «olimpiadei 
culturale argeșene» deja 
consacrate, Bibliotecii Judeţene 
"Dinicu Golescu" Argeș i-a revenit 
misiunea de a organiza pe data 
de 7 august un moment editorial. 
Este vorba despre vernisajul 
expoziţiei de carte monografică și 
etnografică „Judeţul Argeș - 
tradiţie și contemporaneitate", 
care a fost realizată în 
parteneriat cu Centrul Judeţean 
pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale 
Argeș (C.J.C.P.C.T. Argeș). Ideea 
acestei expoziţii a apărut în anul 
2007, odată cu proiectul 
„Monografia, cartea de identitate 
a unei comunităţi”, iniţiat de 
C.J.C.P.C.T. Argeș.  Iniţial, 
expoziţia cuprindea în  
majoritatea lor cărţi  
monografice, ulterior,  
adăugându-se cărţi etnografice.. 
Un aspect demn de menţionat 
este faptul că în judeţul Argeș 
80% din comune au o 
monografie. O parte din aceste 
monografii se regăsesc în fondul 
documentar al bibliotecii. 

Expoziţie de pictură 
       Pe data de 8 august, sub 
egida aceleiași manifestări, 
Biblioteca Judeţeană ″Dinicu 
Golescu″ Argeș a organizat 
vernisajul expoziţiei de pictură 
„Călător prin anotimpuri”, 
aparţinând artistului plastic Ion 

Aurel Gârjoabă. Pictor și grafician 
de excepţie, Ion Aurel Gârjoabă 
este membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din România și are 
numeroase expoziţii personale în 
ţară și în străinătate. Activitatea 
maestrului Gârjoabă numără 
peste 20 de participări la tabere 
și simpozioane naţionale și 
internaţionale și are numeroase 
tablouri pe simeze din Belgia, 
Italia, Franţa, Germania, Olanda, 
Statele Unite ale Americii, Suedia, 
Rusia. 

Expoziţie de carte a scriitorilor 
argeşeni 

       Un alt eveniment organizat în 
cadrul „Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului” a fost expoziţia de 
carte intitulată „Scriitori argeșeni, 
în contextul culturii naţionale”, 
care a avut loc pe 7 august, în 
holul central al Bibliotecii 
Judeţene ″Dinicu Golescu″. 
Expoziţia a cuprins lucrări literare 
ale autorilor argeșeni, alocuţiuni 
și lecturi publice, susţinute de 
poeţi piteșteni. Au fost invitaţi să 
citească din propriile creaţii 
poeţii Liliana Rus, Allora 
Albulescu, Daniela Voiculescu, 
Alexandru Mărchidan și Marius 
Postelnicescu, membri ai Uniunii 
Scriitorilor, filiala Argeș.  
Poveşti şi filme la târgul „Slove 

pentru copii” 
       În zilele de 24-25 august, 
Biblioteca Judeţeană ″Dinicu 
Golescu″ Argeș a desfășurat 
manifestarea „Slove pentru copii 
– Târg de carte și jocuri”, în 
cadrul celei de-a șasea ediţii a 
„Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului”. În prima zi a 
evenimentului, copiii s-au 
delectat cu vizionări de filme și 
desene animate („Jack și vrejul 
de fasole”, „Moby Dick”, 
„Pinochio”, „Frumoasa balerină”, 
„Cronicile din Narnia”, „Călătorie 
pe mare cu Zori-de-Zi”) și prin 
activităţi în care au avut șansa să-
și exploreze creativitatea și simţul 
ludic. Astfel, copiii au participat la 
un atelier creativ și recreativ care 
a cuprins diverse activităţi: 
origami, confecţionarea de 
brăţări și mărgele, arta 
decorativă din deșeuri. De 
asemenea, copiilor li s-a mai pus 
la dispoziţie o varietate de jocuri 

recreative: puzzle, rummy, 
monopoly, europolys și teddy. 
       În cea de-a doua zi a 
evenimentului (25 august), Filiala 
ANBPR Argeș a iniţiat o acţiune 
de promovare a lecturii, intitulată 
„Orașul citește”. În faţa 
bibliotecii, au fost amenajate 
două standuri cu cărţi care au fos 
donate bibliotecii de-a lungul 
timpului, trecătorii având 
posibilitatea de a primi cărţi 
gratis. 

Expoziţie de fotografie 
       Biblioteca Judeţeană ″Dinicu 
Golescu″ Argeș a închis seria de 
manifestări prilejuite de ediţia a 
VI-a a „Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului” pe 27 august, prin 
vernisajul unei expoziţii de 
fotografie realizată de cursanţii 
Şcolii Populare de Arte și Meserii 
din Pitești, Secţia Fotografie. În 
deschiderea expoziţiei intitulate 
„Argeșul văzut prin ochii elevilor 
Şcolii Populare de Arte și 
Meserii”, domnul Octavian Mihail 
Sachelarie, directorul Bilbiotecii 
Judeţene ″Dinicu Golescu″ Argeș, 
a ţinut să precizeze că „prin 
această expoziţie se continuă o 
tradiţie pe care Şcoala Populară 
de Arte și Meserii din Pitești a 
înrădăcinat-o. Fotografia este o 
artă deosebită, iar această 
expoziţie ne dezvăluie dragostea 
unor tineri care sunt pasionaţi de 
natură și de fotografie. Este 
vorba de o școala de folclor de și 
obiceuri și tradiţiii argeșene. Se 
pune accent pe ceea ce înseamnă 
cultura românească autentică. 
Tinerele generaţii fac tot ceea ce 
se poate în vederea unei 
continuităţi culturale românești.”  

 Sabina DIACENCO 
Biblioteca Judeţeană  

″Dinicu Golescu″ Argeș 
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Icoana din sufletul copilului 

În perioada  9-18iulie-2012  
la Săpata  s-a desfăşurat tabăra 
de pictură religioasă pe sticlă 
ediţia a -III-a ,,Icoana din sufletul 
copilului“ iniţiată de inimoasele 
învaţătoare Neacşu Ioana 
Mihaela şi Truţă Cristina, 
precum şi de bibliotecarele 
Truţă Teona, Biblioteca 
Comunală Săpata şi Ciocârlan 
Ionela Niculina, Biblioteca 
Comunală Lunca Corbului. 
Iniţiativei lor s-au alăturat şi 
tinerii preoţi ai celor două 
localităţi, precum şi cadrele 
didactice din cele două comune. 
Dacă la prima ediţie s-au înscris  
24 de copii, iar la a doua ediţie  
68 de copii, iată că anul acesta 
numărul participanţilor a trecut 
de 100. Au fost înscrişi elevi de 
la şcolile din Săpata, Lunca 
Corbului, Poiana Lacului cât şi 
elevi sosiţi în vacanţă la bunici 
de la mai multe şcoli din Piteşti 
şi Bucureşti. 

Acest proiect se bucură de 
un adevărat progres de la an la 
an, atât din punct de vedere al 
numărului participanţilor, cât şi 
din punct de vedere al calităţii 
picturilor. Au participat copii cu 
vârste cuprinse între 5 şi 18 ani, 
iar fiecare grupă de copii a avut 
1 sau 2 îndrumatori. Timp de 10 

zile, elevii aflaţi în această 
tabară, au avut şansa să-şi 
petreacă timpul altfel, au pictat 
şi au fost actori în scenetele de 
teatru  organizate la biblioteca  
din localitate. Fiind şi anul 
Caragiale, biblioteca a organizat 
un concurs ,,Caragiale –
contemporanul nostru’’, unde 
elevii s-au întrecut pentru a 
obţine cel mai mare punctaj la 
probele acestui concurs. 

Scopul organizării taberei a 
fost implicarea eleviilor în 
activităţi educative şi atractive 
pe parcursul vacanţei de vară, 
educarea copiilor în spiritul 
creştin-ortodox strămoşesc, 
cultivarea şi dezvoltarea de 
proiecte de colaborare a 
bibliotecii la nivel comunal  şi la 
nivel de comune vecine. Toţi 
participanţii s-au întrecut în 
pictarea celor mai frumoase 
icoane, au fost dornici să îşi 
arate talentul dar şi să 
descopere şi  să înveţe lucruri 
noi.  Icoanele pictate au fost 
expuse şi apoi jurizate de către 
primarul localităţii Săpata, 
Laurenţiu Micu, primarul 
comunei Lunca Corbului, 
Gheorghe Drăgan, bibliotecarele 
celor două localităţii, preoţii şi 
directorii şcolilor din cele 2 

comune. 
După jurizare a venit 

momentul premierii. Toti copiii 
participanţi, împreună cu părinţi 
şi bunici, s-au adunat la Căminul 
Cultural din comuna Săpata 
pentru a fi premiaţi, acordarea 
de diplome  făcându-se pe 
categorii de vârstă. Aceştia au 
primit pe lângă diplome, iconiţe 
si  câte o carte cu rugăciuni din 
partea preoţilor din localitate. 
Edilul localităţii Laurenţiu Micu, 
le-a oferit tuturor participanţilor 
o masă festivă din partea 
primăriei . 

                                                                 
Teona  TRUȚĂ, Ionela Niculina 

CIOCÂRLAN  - 
 Bibliotecare, Biblioteca 

Comunală Săpata, Biblioteca 
Comunală Lunca Corbului 

 
                                                                            

 

Biblionet a organizat în vara 
acestui an, Programul de 
internship pentru studenţii de la 
facultăţile de biblioteconomie şi 
ştiinţa informării. Principalul 
beneficiu pentru bibliotecile - 
gazdă: ajutorul primit de la 
studentul intern pe parcursul 
celor 20 de zile de stagiu. În 
timpul stagiului de internship 
studenţii şi-au dezvoltat 
capacităţile profesionale prin 
muncă practică, aplicată şi utilă 
în bibliotecă. Pentru a 
documenta activitatea lor pe 
timpul stagiului, studenţii au 
folosit o platformă de tip blog, 
unde au realizat un jurnal al 
experienţelor lor, postând 
online. Au relatat, de asemenea, 
despre problemele pe care le-au 
întâlnit în implementarea 
proiectului şi au putut cere 
asistenţă şi sfaturi practice de la 
colegii din alte locaţii, de la 

bibliotecari sau de la personalul 
IREX. 

Câteva dintre obiectivele 
programului au fost: să 
încurajeze inițiativele proactive 
și inovative ale profesioniștilor 
din bibliotecile publice, să creeze 
oportunități de activități practice 
în bibliotecile publice pentru 
studenții facultăților de profil, să 
îmbunătățească performanțele 
academice ale studenților  prin 
punerea în practică a 
cunoștințelor și să întărească 
parteneriatul dintre două tipuri 
de instituții cu rol cheie în 
domeniu: departamentele de 
biblioteconomie și știința 
informării și bibliotecile publice 
din România. 

Scopul programului era să 
aducă împreună cele două nevoi 
existente: cea de punere în 
practică şi exersare a 
cunoştinţelor teoretice 

dobândite de studenţi în timpul 
cursurilor şi nevoia de resurse 
umane cu abilităţi de utilizare a 
noilor tehnologii, cunoştinţe de 
bază de management al 
proiectelor şi organizare de 
evenimente şi activităţi, nevoi 
existente cu precădere în 
bibliotecile publice din mediul 
rural. 

Printre bibliotecile gazde s-a 
numărat și o bibliotecă din 
judeţul nostru și anume, 
Biblioteca Municipală "Ion 
Barbu" din Câmpulung Muscel. 

 
 

Mihaela PENARU 
Vicepreședinte ANBPR 

Filiala Argeș 

Programul Internship în bibliotecile publice 

http://

practicaindirect.bl

ogspot.ro/ 

http://

www.biblionet.

ro/show/

index/k/439/

a/2830 
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       Vineri, 7 septembrie, 
începând cu ora 10.00, în Sala de 
Conferinţe a Bibliotecii Judeţene 
″Dinicu Golescu″ Argeș, a avut 
loc lansarea proiectului cu tema 
„Oportunităţi de dezvoltare 
profesională pentru bibliotecarii 
argeșeni”. Este vorba de un 
proiect cultural finanţat de 
Administraţia Fondului Cultural 
Naţional, care se desfășoară în 
parteneriat cu Fundaţia 
EcoMontan 2000, Biblioteca 
Judeţeană ″Dinicu Golescu″ 
Argeș și Casa Corpului Didactic 
Olt. Organizatorul principal al 
acestui proiect este Casa 
Corpului Didactic din Pitești. 
       Proiectul urmărește 
formarea a 75 de bibliotecari 
școlari și comunali din 
bibliotecile argeșene în zona 
managementului proiectelor 
culturale, în scopul dobândirii de 
către aceștia de competenţe de 
tehnologie a informaţiei și 
comunicării (T.I.C.), de tehnici 
eficiente de redactare în 
bibliotecă folosind T.I.C., de 
scriere de cereri de finanţare și 
accesare de finanţări 
nerambursabile, de protecţie a 
mediului înconjurător. 
       La acest eveniment au 
participat doamna Ana Badea, 
director al Centrului Corpului 
Didactic din Pitești, doamna 
Corina Ciobanu, managerul 
acestui proiect și domnul 
Octavian Mihail Sachelarie, 
directorul Bilbiotecii Judeţene ″

Dinicu Golescu″ Argeș. 
       Doamna Ana Badea a 
subliniat faptul că „ideea 
proiectului a pornit de la o 
analiză de nevoi. Am distribuit 
100 de chestionare 
bibliotecarilor și profesorilor 
documentariști. În urma acestor 
chestionare, am ajuns la 
următoarele concluzii: 70% din 
cei chestionaţi resimt acut lipsa 
unei informări de specialitate; 
90% consideră că motivaţia 
financiară aferentă practicării 
acestei profesii este inexistenţă, 
iar 30% au avidenţiat faptul că 
nu prea colaborează în condiţii 
normale cu autorităţile publice 
locale. Casa Corpului Didactic 
dispune de o poziţie favorabilă 
în ceea ce privește derularea 
unor astfel de proiecte, având în 
vedere că resursa umană a CCD 
are experienţă atât în formarea 
cadrelor didactice, cât și a 
personalului didactic auxiliar. 
CCD realizează în mod constant 
analize de nevoi pe diferite 
categorii de personal didactic și 
formare adulţi în funcţie de care 
stabilește tipul de proiect/
program ce poate fi accesat în 
rezolvarea cerinţelor identificate 
prin analiza de nevoi.” 
       Domnul Octavian Mihai 
Sachelarie a afirmat că „acest 
proiect este benefic pentru un 
segment instituţional care se 
află în criză. Mă refer la 
bibliotecile școlare. Dar aceasta 
nu înseamnă că nu trebuie să ne 

perfecţionăm. Cred în 
importanţa noastră pentru o 
lume mai bună și mai accesibilă. 
Acest proiect presupune 
însușirea unor competenţe 
profesionale mai racordate la o 
societate care se vrea din ce în 
ce mai globalizantă. Nu este ușor 
să scrii un proiect și să-l 
administrezi ulterior.” 
       Fiecare cursant va avea de 
făcut câte un proiect care va 
intra într-o etapă de jurizare. 
Proiectul căștigător va fi premiat 
cu suma de 300 de lei, care va fi 
acordată bibliotecarului, și nu 
bibliotecii din care acesta 
provine. 
       Pe termen lung, acest 
proiect își propune obţinerea 
următoarelor rezultate: 
creșterea ratei de informare/
formare din rândul comunităţilor 
de unde provin membrii grupului 
ţintă; îmbunătăţirea condiţiilor 
profesionale și personale ale 
bibliotecarilor din judeţul Argeș; 
creșterea gradului de implicare a 
autorităţilor locale în 
identificarea nevoilor pentru 
formare și educaţie de calitate și 
identificarea de soluţii în acest 
sens. 
 

Sabina DIACENCO 
Biblioteca Judeţeană  

"Dinicu Golescu" Argeș 
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"Dăruind vei dobândi" - Comemorarea centenarului N. Steinhardt 

Cu prilejul comemorării 
centenarului „N. Steinhardt” (29 
iulie 1912 – 30 martie 1989) s-a 
organizat în perioada (26 iulie – 
6 august 2012) în holul principal 
al Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” Argeș, o expoziţie de 
carte și fotografie în amintirea 
lui N. Steinhardt intitulată 
semnificativ „Dăruind vei 
dobândi”, ocazie cu care au fost 
expuse cele mai valoroase 
lucrări cu caracter memorialistic 
şi religios ale acestuia. 

Titluri de referinţă din 
opera sa precum: „Jurnalul 
fericirii”, „Dăruind vei dobândi”, 
Monologul polifonic”, „Eseuri 
despre iudaism”, „Dumnezeu în 

care spui că nu crezi” - au reușit 
să reţină atenţia publicului timp 
de aproape două săptămâni, 
invitându-l pe acesta la o 
refelecţie mai aprofundată atât 
asupra existenţei divine, cât şi 
asupra menirii noastre pe 
pământ.   

Punctele de atracţie ale 
acestei expoziţii le-au constituit 
(pe lângă lucrările expuse )  
numeroasele fotografii și 
ilustraţii  din viaţa scriitorului 
Nicolae Steinhardt,  precum și 
multitudinele manuscriselor 
aparţinând acestuia. 

De un larg interes s-a 
dovedit a fi  „Autobiografia 
părintelui N. Steinhardt”, care 

pe lângă caracterul său pur 
biografic ne prezintă într-un 
mod remarcabil, gândurile sale 
care fac cinste pe deplin 
poporului român. "Ce poate fi 
mai elocvent decât biografia lui 
Steinhardt, intelectual de prim 
rang sfârşindu-şi viaţa ca monah 
într-o mănăstire ortodoxă din 
Maramureş” (Răzvan Bucuroiu – 
„Autobiografia părintelui N. 
Steinhardt”) . 

 
Zina IONESCU 

Bibliotecar  
 Biblioteca Judeţeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 
 

 

Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru bibliotecarii argeşeni 
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Școala de Vară pentru Tinerii Bibliotecari 
În perioada 3-8 septembrie 

2012, ANBPR împreună cu TIBRO 
(Grupul Tinerilor Bibliotecari din 
România) a organizat la Bran, în 
judeţul Braşov, cea de-a treia 
ediţie a Şcolii de Vară pentru 
Tinerii Bibliotecari. Au fost 
invitaţi să se înscrie pe bază de 
proiect, bibliotecari cu vârsta 
maximă de 35 de ani şi nu mai 
mult de 10 ani vechime în 
profesie. Astfel au fost selectate 
proiectele a 16 tineri bibliotecari 
din 10 județe. Sesiunile de 
formare și de informare au fost 
asigurate de reprezentanți ai 
IREX, ANBPR și de bibliotecari 
din bibliotecile județene care au 
participat la edițiile anterioare. 

De-a lungul celor 6 zile, 
bibliotecarilor le-au fost 
prezentate obiectivele Şcolii de 
Vară,  succesele proiectelor din 
edițiile anterioare și le-au fost 
oferite informații despre 
activitatea ANBPR (Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din 
România).  Surpriza acestei ediții 

a reprezentat-o prezența la  curs 
a Florentinei Cărbunaru, unul 
dintre tinerii de succes ai 
trainingului românesc. 
Participanții s-au bucurat de 
sprijinul acesteia în 
îmbunătățirea proiectelor cu 
care au participat, dar și de 
sesiuni despre "Managementul 
proiectelor pentru comunitate",  
"Managementului voluntarilor, 
Public Speaking".  

Bibliotecarii participanţi și-
au dezvoltat în aceste zile 
abilităţile și cunoștinţele pe 
teme ca: 

 Comunicare, relaţionare, 
advocacy și mobilizarea 
comunităţii;  

 Noţiuni elementare de 
management de proiect. 
Scrierea de propuneri de 
finanţare. Strângerea de 
fonduri și oportunităţile de 
finanţare; 

 Grupuri profesionale. 
Asociaţii profesionale; 

 Inovaţie și creativitate în 
biblioteci; 

 Utilizarea instrumentelor 
online pentru comunicare și 
marketing;  

 Formarea și consolidarea 
echipelor;  

 Planificare. Planuri de 
acţiune. Activitate în echipă.  

De asemenea, cei 16 
bibliotecari au avut parte și de 
sesiuni surpriză, bazate pe non-
formal, precum „Arena 
leilor” (unde au fost nevoiţi în 
faţa unui juriu format din 
reprezentanţi IREX să-și 
argumenteze proiectul pentru a 
fi finanţat), „Treasure 
hunting” (pe baza unor indicii 
bibliotecarii au găsit o 
„comoară” care i-a ajutat să 
creeze o poveste de succes), 
„Cafeneaua publică”.  

  
Eduard FÎȘCĂ 

Trainer&Coordonator 
Judeţean Biblionet Argeș 

În zilele de 24 și 25 august, 
Biblioteca Judeţeană ″Dinicu 
Golescu″ Argeș a desfășurat, sub 
patronajul Consiliului Judeţean 
Argeș, manifestarea „Slove 
pentru copii – Târg de carte și 
jocuri”, în cadrul celei de-a șasea 
ediţii a Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului. 

În deschiderea 
evenimentului, care a avut loc 
vineri, 24 august, domnul 
Octavian Mihail Sachelarie, 
directorul Bibliotecii Judeţene 
Dinicu Golescu Argeş, a subliniat 
importanţa diversificării de la an 
la an a serviciilor pe care le oferă 
biblioteca, astfel încât acestea să 
vină în întâmpinarea nevoilor 
copiilor: „A fost în intenţia 
noastră să punem la dispoziţia 
copiilor din municipiul Piteşti 
două zile de activităţi intense 
dedicate acestora. Prin această 
manifestare, s-a continuat un 
proiect pe care instituţia noastră l
-a derulat pe timpul verii, 
intitulat «Biblioteca din vacanţă». 
Este nu numai un program 
educativ, ci şi un program de 
divertisment, la care vor participa 
copii.” 

În cuvântul de deschidere, 

domnul Sachelarie a vorbit și 
despre cele două expoziţii 
dedicate copiilor, care sunt 
expuse în holul central al 
Bibliotecii Judeţene Dinicu 
Golescu Argeș până la data de 7 
septembrie: „Expoziţia de carte 
din bibliografia școlară este o 
noutate. Am avut un adevărat 
reviriment în această vară. S-a 
citit foarte mult. Este un nou mod 
de abordare a acestei expoziţii. 
Am încercat să fim mai creativi și 
am încercat să depășim 
bibliografiile obligatorii. Cărţile 
expuse sunt de foarte bună 
calitate atât din punct de vedere 
al conţinutului, cât și al formei. A 
doua parte a expoziţiei este 
rezultatul abilităţilor însușite de 
copiii care au participat la 
programul «Biblioteca din 
vacanţă». Sunt expuse obiecte 
confecţionate de copii din 
materiale reciclabile, precum și 
picturi pe lemn și sticlă care au 
fost realizate de copiii cu 
dizabilităţi de la Şcoala Specială 
Valea Mare.” 

În prima zi a manifestării (24 
august), copiii s-au delectat cu 
vizionări de filme şi de desene 
animate („Jack şi vrejul de 

fasole”, „Moby Dick”, „Pinochio”, 
„Frumoasa balerină”, „Cronicile 
din Narnia”, „Călătorie pe mare 
cu Zori-de-Zi”) şi cu activităţi în 
care au avut şansa să-şi exploreze 
creativitatea şi simţul ludic prin 
participarea la un atelier creativ 
şi recreativ. Atelierul a cuprins 
activităţi diverse: origami, 
confecţionare de brăţări şi 
mărgele, arta decorativă din 
deşeuri. De asemenea, copiilor li 
s-a  mai pus la dispoziţie o 
varietate de jocuri recreative: 
puzzle, rummy, monopoly, 
europolys şi teddy. 

În a doua zi a evenimentului 
(25 august), Filiala ANBPR Argeş a 
iniţiat o acţiune de promovare a 
lecturii, intitulată „Oraşul 
citeşte”. În faţa bibliotecii, au fost 
amenajate două standuri cu 
cărţile donate bibliotecii de-a 
lungul timpului, trecătorii având 
posibilitatea de a primi cărţi 
gratis. 
 

Sabina DIACENCO 
Biblioteca Judeţeană  

"Dinicu Golescu" Argeș 

A treia ediţie a târgului „Slove pentru copii” 
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Ca în fiecare an, în ziua de 
14 august 2012, cu ocazia Zilelor 
Municipiului Curtea de Argeş, 
Biblioteca Municipală s-a înscris 
în suita de manifestări culturale 
cu o întâlnire festivă a Cenaclului 
"Nicolae Velea". 

Aflat la a cincea 
aniversare, Cenaclul "Nicolae 
Velea" al Bibliotecii Municipale 
Curtea de Argeş, care reuneşte 
periodic pe cei mai valoroşi 
oameni de cultură din zona 
Argeşului şi care poartă numele 
valorosului prozator român 
contemporan născut pe plaiuri 
argeşene, în urmă cu peste 75 
de ani, bun prieten cu Fănuş 

Neagu, Nichita Stănescu, Matei 
Călinescu şi alţi mari scriitori 
români din generaţia '60, s-a 
întrunit într-o şedinţă festivă 
pentru a marca acest eveniment 
important pentru viaţa culturală 
a urbei Basarabilor. Tema 
reuniunii de gală a fost "Creaţia 
literar - artistică şi marii creatori 
români " şi a fost susţinută prin 
intervenţii captivante, de câţiva 
membri de vârf ai grupării 
culturale strânse în jurul 
Bibliotecii Municipale, profesorii 
şi publiciştii Constantin 
Voiculescu-preşedintele de 
onoare al Cenaclului, Daniel 
Dejanu şi Elena Şerbănescu. Cu 

acest prilej au fost acordate 
Diplome de Onoare membrilor şi 
colaboratorilor din toate 
domeniile de activitate. 
Atmosfera sărbătorească din 
cadrul Zilelor Municipiului 
Curtea de Argeş şi de la 
Biblioteca Municipală i-a 
mobilizat pe cei premiaţi, pentru 
realizarea unor viitoare creaţii 
literar-artistice şi ştinţifice de 
excepţie. Vivat,crescat,floreat! 

 
Marian GHIȚĂ  

bibliotecar Biblioteca 
Municipală Curtea de Argeş 

 
   

Cenaclul "Nicolae Velea " - cinci ani de existenţă neintreruptă! 

Viziunea bibliotecii publice - laitmotiv la Buşteni! 

În perioada 8-20 iulie 2012, 
au avut loc la Bușteni, cursurile 
de specializare în bibliotecono-
mie, la care au fost prezenţi și 
bibliotecari din cadrul Bibliotecii 
Judeţene „Dinicu Golescu” Ar-
geș. În cadrul acestor cursuri, am 
fost iniţiaţi în programul 
UNIMARC (acronim pentru Uni-
versal MARC) care este un for-
mat electronic dezvoltat de IFLA 
cu scopul de a facilita  schimbul 
internaţional de date bibliografi-
ce între agenţii bibliografice 
naţionale. Totodată, am primit 
informaţii valoroase despre mo-
dalităţile de conservare a colecţi-
ilor de bibliotecă, punându-se 
accent pe conservarea preventi-

vă a acestora.  
Un  curs foarte interesant 

pentru noi a fost „Servicii pentru 
publicurile bibliotecii publice”, în 
care am aflat lucruri foarte im-
portante pentru rolul biblioteca-
rului în comunitate și misiunea 
bibliotecii publice. Bibliotecarul 
trebuie să-și hrănească pasiunea 
și să-și alimenteze viziunea astfel 
încât ei să-și poată imagina viito-
rul și, în consecinţă, să găsească 
soluţii creative și inovative pen-
tru provocări noi cât și pentru 
cele existente. Cultivarea acestei 
filosofii, care are la bază pasiu-
nea, viziunea și imaginaţia, furni-
zează un mediu în care, un entu-
ziasm contagios înflorește, și 

unde,  sunt descoperite posibili-
tăţi nelimitate de a conecta 
comunintăţile cu nevoile de 
informare cunoscute și anticipa-
te. 

Pentru noi, cele patru bibli-
otecare: Ioana Necula, Aurelia 
Mihai, Mihaela Gheorghe şi Ade-
la Dinu, experienţa participării la 
acest curs şi schimbul de bune 
practici  pe care l-am avut cu 
Biblioteca Judeţeană „George 
Bariţiu” Braşov, au menirea de a 
ajuta la formarea continuă. 

 
Ioana NECULA 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

În perioada 20-30 septembrie 
2012 a avut loc la Sinaia 
Conferinţa " Informaţia 
editorială şi bibliotecile", în 
cadrul proiectului "PRO-EDIT: 
Program de formare  și sprijinire 
a angajaţilor pentru o practică 
EDITorială PROfesionistă". 
Proiectul PRO-EDIT este 
implementat de către Uniunea 
Editorilor din România în 
parteneriat cu Uniunea 
Scriitorilor din România și 
Universitatea Paris13/Lab SIC. 
Obiectivul general al proiectului 
îl constituie creșterea 
adaptabilităţii și competitivităţii 
angajaţilor din sectorul editorial 
și din domeniile de activitate 
adiacente (librării, biblioteci, 

tipografii etc.) selectaţi din toate 
zonele ţării, prin participarea la 
cursuri de formare profesională, 
conferinţe și sesiuni de lucru. 

Conferinţa"Informaţia 
editorială și bibliotecile" a oferit 
participanţilor (bibliotecari din 
bibliotecile publice și școlare, 
angajaţi ai editurilor, librăriilor) 
posibilitatea de a-și crea o 
viziune de ansamblu asupra 
problemelor de actualitate din 
mediul editorial. Prin workshop-
urile organizate s-au atins teme 
de interes precum biblioteca 
digitală și eBook-urile, tehnicile 
de redactare (print versus 
online), calitatea cărţilor atât din 
perspectiva editurilor cât și a 
bibliotecilor, interesele de 

lectură ale utilizatorilor în 
vederea achiziţiei de 
documente. 

Conferinţa a beneficiat și de 
prezenţa unor lectori de seamă, 
precum Barbara Ford și Susan 
Schnuer de la Centrul 
Mortenson, S.U.A., Peggy Barber 
de la Library Commnunication 
Strategies Inc., S.U.A. și Philippe 
Loubiere de la Université Paris 
III, Franţa, cu dezbateri în plen 
asupra importanţei relaţiei 
biblioteci-editori-cărţi. 

 
Lucreţia VLAD 

Bibliotecar 
Biblioteca Judeţeană  

"Dinicu Golescu" Argeș 

Informaţia editorială şi bibliotecile 
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Sesiunea internaţonală de comunicări a Muzeului Municipal Câmpulung-
Muscel  

Muzeul Câmpulung Muscel 
a organizat, împreună cu 
Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Național și 
Primaria Câmpulung Muscel, în 
zilele de 27 și 28 septembrie 
2012 Sesiunea internatională de 
comunicări științifice " Istoria și 
cultura orasului Campulung si a 
zonei sale inconjuratoare. 
Restaurarea si conservarea 
patrimoniunului mobil". Ședința 
de deschidere a avut loc la 
Primăria Câmpulung Muscel, 
cuvintele de salut fiind adresate 
de directorul Muzeului , prof 
univ. dr. Ștefan Trâmbaciu; 
primarul orașului Câmpulung 
Andrei Călin. Din partea 
Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național cuvântul 
de salut a fost adresat de către 
consilierul ministrului , d-nul Dr. 
Ion Mihai Gorgoi. Au mai avut 
intervenții în plen d-nul 
Conf.univ. Dr. Spiridon 
Cristocea, care a vorbit despre 
buna colaborare dintre muzeele 
argeșene; d-nul Teodor 
Mavrodin a prezentat o 
comunicare despre sistemul 
bancar din Câmpulung între anii 
1900- 1949; Prof.univ. dr. 
Nichita Adăniloaie cu o lucrare 
despre comemorarea a 100 de 
ani de la moartea lui Spiru Haret, 
precum și despre personalitatea 
acestui mare "creator" al 
învățământului românesc. 
Lucrările au continuat apoi la 
sediul muzeului în cele trei 
secțiuni , astfel : istorie, cultură, 

restaurare- conservare. 
În cadrul secției de istorie, 

lucrările au fost moderate de 
către d-nii Cătălin Stănescu 
(muzeograf Muzeul Municipal 
Câmpulung Argeş) și prof.univ. 
dr Teodor Marinescu. În cele 
două zile de prezentări și 
dezbateri au fost apreciate 
câteva comunicări, atât prin 
noutățile aduse , cât și prin 
argumentare. Dintre aceste 
lucrări amintim : Conacul de la 
Golești, jud. Muscel, reședință 
permanentă a Goleștilor ( 1640) 
- lucrare susținută de Iliescu 
Constantin (director onorific 
al Muzeului Goleşti) precum și 
lucrarea Aspecte din suita de 
manifestări consacrate 
centenarului anexării Basarabiei 
la Imperiul Rus ( 1812-1912), 
lucrarea susținută de d-na Ana 
Grițco din cadrul Muzeului 
Național de Arheologie și Istorie 
a Moldovei, Chișinău. 

Lucrările secției Cultură au 
fost moderate de d-na Safta 
Sanda (muzeograf Muzeul 
Câmpulung Muscel Argeş) și d-
nul Ioan Praoveanu 
(Universitatea Transilvania- 
Brașov). Lucrările susţinute au 
avut un farmec aparte, izvorând 
însuși din temele abordate de 
către cercetători. O lucrare 
interesantă a fost susținută de 
tânăra Magdalena Bumbăcariu 
(Universitatea Transilvania -
Brașov) care a prezentat tehnici 
tradiționale de prelucrare a 
fibrelor textile.  Secția 

Conservare- Restaurare a avut 
ca moderatori pe doamnele 
Consuela Grecu (conservator 
Muzeul Campulung Muscel 
Arges) și Reghina Măceșanu 
(conservator Muzeul Județean 
Argeș). Această secție a 
beneficiat și de prezența unui 
meșter popular, Ilinca 
Alexandru, care a explicat modul 
de realizare a opinicilor, făcând 
și o demonstrație la fața locului. 
Lucrările susținute și noutățile în 
domeniul conservării - 
restaurării sunt importante 
pentru orice muzeu, pentru că 
este mult mai bine să realizezi o 
conservare preventivă decât să 
fii nevoit să restaurezi un bun 
cultural mobil. 

La această sesiune științifică 
menționăm prezența penru 
prima dată a unui conservator, 
reprezentând Muzeul Sighetul 
Marmației, d-nul Mihail Manole, 
astfel că s-au pus bazele unei noi 
colaborări între instituțiile 
muzeale muscelene și 
maramureșene. Au fost două 
zile de comunicări interesante, s-
au creat noi prietenii, schimburi 
de informații , în prima capitală 
a Ţării Româneşti şi unde 
sperăm să revenim cu plăcere şi 
în anii ce vor urma.  
 

Răzvan RUDI 
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
„Dinicu Golescu” Argeş 

Orasul citeşte...din nou 

În zilele de 24 şi 25 august, 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu 
Golescu” Argeş a desfăşurat, sub 
patronajul Consiliului Judeţean 
Argeş, manifestarea „Slove 
pentru copii – Târg de carte şi 
jocuri”, în cadrul celei de-a şasea 
ediţii a Sărbătorilor Argeşului şi 
Muscelului. 

Devenită deja o tradiţie, 
acţiunea-eveniment “Oraşul 
citeşte”, iniţiată de Filiala Argeş 
a Asociaţiei Naţionale a Bibli-
otecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România şi Biblioteca 
Judeţeană “Dinicu Golescu” Ar-

geş, a adunat în faţa bibliotecii, 
sâmbătă 25 august, un număr 
impresionant de piteşteni dornici 
de lectură. Timp de două ore, 
tineri şi bătrâni au venit să-şi 
îmbogăţească colecţia personală 
de cărţi, cu volumele oferite 
gratuit de instituţia noastră; cărţi 
donate de-a lungul anului. Am 
citit, am povestit, am oferit şi am 
primit la schimb cărţi din cele 
mai variate domenii, de la ştiinţă 
la tehnică, de la beletristică la 
literatură pentru copii. Am încer-
cat să arătăm tuturor că oraşul 
poate progresa prin lectură. Ne 

pregătim pentru următoarea 
ediţie, aşa că aşteptăm donatori 
şi parteneri! 
 

Mihaela PENARU 
Vicepreședinte ANBPR 

Filiala Argeș 
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În perioada 3-16 
septembrie 2012, Biblioteca 
Judeţeană Dinicu Golescu Argeș 
a organizat  expoziţia 
Constantinopole, capitala 
împărăţiei bizantine - un leagăn 
de istorie, expoziţie de carte, 
albume, enciclopedii, hărţi, cărţi 
poștale, realizată în colaborare 
cu Anticariatul Tudor. Expoziţia 
conţine lucrări valoroase din 
Colecţiile Speciale ale Bibliotecii 
Judeţene Argeş (Istambul 
Yadigări - Sovenir de 
Constantinopole: Carnet de 20 
vues choisies; Vue de 
Constantinopole-Ansichten von 
Konstantinopole-Vieus of 
Constantinopole, 
Constantinopole; Theophile 
Gauthier, Constantinopol; 
albume şi enciclopedii (James 
Harpur, Atlasul locurilor sacre: 
Acolo unde cerul şi pământul se 
întâlnesc;  Incursiune în lumea 
arhitecturi; Ghidul călătorului: 
cele mai frumoase locuri din 
lume). 

Anticariatul Tudor 
prezintă în expoziţie o colecţie 
de cărţi poștale ce datează din 
anii 1898-1920, și ilustrează 
imagini deosebite din 
Constantinopol: Mosquee 
Souleymanie et Corne d'Or, Pont 
de Galata, Palais de Dolma-
Bagdche, Topkapi Sarayi Muzesi-
Bayram tahti, Istanbul. Aya 
Sofya dahili-Interieur de 
St.Sophie; o gravură de la 1680 
cu Imperiul Otoman, Turkey in 

Europe@Hungary şi o litografie 
din anul 1896, Panorama de 
Constantinopole. Expoziţia 
porneşte cu începuturile 
Bizanţului, AB URBE CONDITA 
(De la fondarea Cetăţii), şi 
cuprinde lucrări de Istoria 
Imperiului Bizantin: Charles Diehl 
,  Histoire de l'empire Bizantin; 
Nicolae Bănescu,  Chipuri din 
Istoria Bizanţului; Stelian 
Brezeanu, Istoria Imperiului 
Bizantin. Dintre figurile 
reprezentative ale Imperiului 
Bizantin sunt prezenţi în 
expoziţie împăraţii Constantin 
cel Mare, fondatorul oraşului şi 
autorul Edictului de la 
Mediolanum din 313 legat de 
libertatea creştinismului, precum 
şi Iustinian I, care a dat CORPUS 
IURIS CIVILIS, cea mai 
importantă colecţie de legi a 
imperiului. 

Elementul principal al 
expoziţiei îl reprezintă Biserica 
Sf. Sofia, edificată de Constantin 
cel Mare ca lăcaș de cult 
ortodox, refăcută mai apoi de 
Iustinian I, și devenită după 
căderea Constantinopolului 
moschee. La 23 mai 1453 
Sultanul Mehmed al II lea 
cucerește Constantinopolul, 
ceea ce duce la dispariţia 
Imperiului Bizantin și 
începuturile Imperiului Otoman. 
Ca lucrări reprezentative 
referitoare la acest eveniment 
amintim: Andre Clot,  Mahomed 
al II lea, cuceritorul Bizanţului; 

M. Destrilhes., Confidences sur la 
turquie;  Steven Runciman, 
Căderea Constantinopolului, 
1453;  Andrina Stiles,  Imperiul 
Otoman: 1450-1700. 
Constantinopole, orașul ce se 
întinde pe două continente, 
leagănul a două civilizaţii, poartă 
din anul 1930 denumirea de 
Istanbul. Orașul metropolă este 
considerat european deoarece 
centrul său istoric și ponderea 
locuirii de astăzi se află în 
Europa.  

 Cele mai importante 
obiective turistice ale orașului de 
pe malurile Bosforului (Hagia 
Sofia, Moscheea Albastră, 
Palatul Topkapi, Palatul 
Dolmabahce ), se regăsesc în 
albume și enciclopedii cu imagini 
deosebit de frumoase: Imaginea 
lumii noastre: Europa: De la 
Capul Nord până în Sicilia; 100 
cele mai frumoase oraşe ale 
lumii: O călătorie de-a lungul a 
cinci continente; 100 cele mai 
frumoase muzee ale lumii: cele 
mai mari comori ale omenirii. 
 

                                                      
Cristina BACIU, Iulia TUE 

Bibliotecare 
Biblioteca Judeţeană 

 "Dinicu Golescu" Argeș 

Constantinopole, capitala împărăţiei bizantine - un  leagăn de istorie 

Povestiri digitale (Digi-Tales) 

În perioada 11-13 
septembrie 2012 a avut loc, la 
București, cursul Povestiri 
digitale (curs de formare a 
formatorilor în metodologia 
Povestirilor digitale) la care au 
participat bibliotecari din 10 
biblioteci judeţene (Argeș, 
Bistriţa,  Brașov, Caraș-Severin, 
Covasna, Gorj, Mehedinţi, 
Prahova, Satu-Mare, Teleorman) 
și un bibliotecar de la Biblioteca 
Metropolitană. 

Prin metode interactive și 
practice în cele trei zile de curs 

fiecare participant a realizat cu 
ajutorul programelor Movie 
Maker, Audacity, DivXLand 
Media Subtitler, câte o poveste 
de succes din cariera de 
bibliotecar. Scopul extins al 
cursului este acela de păstrare 
digitală a memoriei 
comunităţilor, la alfabetizarea 
digitală a unor grupuri 
vulnerabile si la extinderea 
serviciilor pe care bibliotecile le 
pot oferi comunităţilor.  

În perioada următoare 10 
bibliotecari din judeţele sus 

menţionate vor fi instruiţi în 
folosirea acestor programe 
pentru a face public la rândul lor 
poveşti de succes ca urmare a 
activităţii lor în comunitate. 

 
Marius MOTREANU 

Trainer 
Biblioteca Judeţeană  

"Dinicu Golescu" Argeş 
 
 



Situată în vestul judeţului 
Argeș, la limita cu judeţul 
Vâlcea,  localitatea   Morăreşti 
este străbătută de DN 7 care 
face legătura între Piteşti şi 
Râmnicu Vâlcea şi de drumul 
judeţean care face legatura 
dintre Râmnicu Vâlcea şi 
Curtea de Argeş. Prima 
atestare documentară  o 
găsim în zapisul din 1793. 

Comuna Morăreşti are 
şase sate cu o populaţie de 
2142 locuitori, cinci şcoli, cinci 
gradiniţe şi o bibliotecă 
comunală cu un nr. de 7780 
volume de carte. 

 Biblioteca comunală 
Morăreşti a fost înfiinţată în 
anul 1968 într- o casă 
particulară, însă din anul 1974 
postul de bibliotecar s-a 
desfiinţat şi biblioteca a fost 
mutată în şcoala Morăreşti. 
Din anul 1990  funcţionează  
în incinta Primăriei, unde 
beneficiază de mobilier nou 
(birou, rafturi, scaune). 
Biblioteca Moraresti oferă 
accesul public la informaţie, 
lectură, documentare şi 
studiu, indiferent de gen, 
vârstă, apartenenţă politică, 
statut social. Asigură accesul 
la resurse şi servicii relevante, 
promovează lectura, 
comunicarea, educaţia şi 
instruirea, contribuind la 
dezvoltarea şi menţinerea 
libertăţii intelectuale şi a 
valorilor democratice în 
comunitate. 

Graţie Programului 
Biblionet -,,Lumea în 
biblioteca mea’’, proiect 
finanţat de Fundaţia Bill şi 
Melinda Gates, a Centrului 
Europe Direct Argeş, şi a 
Bibliotecii Judeţene "Dinicu 
Golescu" Argeş, biblioteca din 
Morăreşti a devenit o 
bibliotecă publică modernă, 
un centru de informare pentru 
locuitorii comunei.  Oricât de 
aiurea ni s-ar părea, copiii din 
ziua de azi sunt generaţia care 
se simte confortabil în faţa 

calculatorului, cu ajutorul lui 
se joacă, socializează sau îşi 
fac temele. Nu spun că e bine 
sau rău, ci doar că generaţiile 
se schimbă, iar biblioteca 
publică îi ajută pe cei mai 
defavorizaţi să beneficieze de 
acces la informaţie gratuit şi 
să ţină pasul cu vremurile.  

Biblioteca nu mai serveşte 
unor grupuri restrânse, ci 
practic fiecărui cetăţean, 
accesul fiind deschis oricui, cu 
formalităţi minime. Biblioteca 
a devenit un spaţiu în care 
bibliotecarii caută să atragă nu 
numai categoriile în mod 
tradiţional legate de lumea 
cărţi, dar şi ceea ce se 
numeşte non - public. 

Constituirea unui fond 
documentar retrospectiv este 
o premisă pentru dezvoltarea 
spiritului comunitar. 
Sentimentul apartenenţei la o 
comunitate este consolidat 
(sau cultivat) de conştiinţa 
tradiţiilor locale comune şi de 
participarea la activităţi şi 
evenimente comunitare şi 
utile. Bibliotecile creează 
asemenea evenimente în 
localurile proprii sau în alte 
spaţii publice, în legătură cu 
aniversări sau iniţiind tradiţii 
la care să adere toate 
generaţiile. Sărbători 
celebrate în colectiv, la 
iniţiativa bibliotecii, în 
colaborare cu elevii din 
localitate, cu invitaţii adresate 
persoanelor care au un talent 
(actoricesc, muzical) şi 
notabilităţilor, serbări 
prilejuite de obiceiuri mai 
vechi sau mai noi, sau pur şi 
simplu „o zi a şcolii, a comunei 
sau a bibliotecii”,  toate pot fi 
prilejuri de întâlnire veselă, cu 
sau fără elemente culturale. 
Accentul pus, nu pe 
solemnitate, ci pe relaţiile 
amicale, pe întrecerile 
prieteneşti, pe inventivitate, 
face ca locuitorii (mai ales 
tinerii şi copiii) să participe cu 
plăcere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În perioada 1 martie-16 

mai 2012, în cadrul proiectului 
"Depune cererea APIA 
la ...bibliotecă", în colaborare 
cu Primăria Morărești,  au fost 
completate 450 de cereri de 
subvenţie pentru teren prin 
folosirea aplicaţiei IPA -online. 
Biblioteca a demonstrat că 
poate fi utilă, că timpul alocat 
fiecărei persoane de către 
angajaţii APIA a fost 
semnificativ redus prin 
completarea cererii la 
bibliotecă și nu la sediul APIA. 
Zilnic locuitorii comunei 
noastre, de la elevi, muncitori, 
casnici, agricultori, pensionari, 
ne calcă pragul bibliotecii, fie 
pentru o programare la medic,  
pentru a-și achita o factură 
online sau pentru a vorbi pe 
skype cu persoanele dragi 
plecate în străinătate. 

Mai mult decât oricând, în 
lumea bibliotecilor s-a 
conştientizat şi se discută locul 
lecturii în societatea 
contemporană. Într-o epocă în 
care nevoia de informare 
guvernează nu doar viaţa 
societăţii, ci şi pe cea a 
individului, în toate ţările 
civilizate se diversifică şi se 
perfecţionează posibilităţile 
de informare. Oricât ar evolua 
mijloacele electronice, 
rămâne totuşi actuală 
informarea prin carte şi 
bibliotecă. 

 
Tatiana SBÂRNAC 

Bibliotecar  
 Biblioteca Comunală 

Morăreşti 

Biblioteca  Comunală MORĂREŞTI  

se prezintă 
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"Într-o lume în schimbare, biblioteca este o punte între 
trecut şi viitor, dând siguranţă, continuitate şi încredere, 

un tezaur naţional, locul unde se deschid toate şansele 
pentru a afla, a cerceta, a ştii, locul unde se fac şi se 

desfac destine"  


