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Conferința Națională de la Brăila – conferința schimbării 

Conferința Națională a 

Asociației Naționale a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România a fost 

găzduită de Biblioteca 

Județeană „Panait Istrati” din 

Brăila. În perioada 18 – 20 

octombrie 2012, 

„reflectoarele” au fost ținute 

pe tema „Viitorul aparține 

bibliotecilor în schimbare”. 

La conferință au fost invitați 

din partea Ministerului 

Culturii și Patrimoniului 

Național, doamna Luminița 

Corneanu, din partea 

Fundației „Bill & Melinda 

Gates”, domnul Siri Oswald, 

iar din partea Ambasadei 

SUA în România, domnul 

Bruce P. Kleiner. Cei peste 

200 de bibliotecari din 

întreaga țară care au 

participat la acest eveniment 

au avut prilejul de a face 

schimb de bune practici, de a 

participa la prezentări despre 

cadrul legislativ cu privire la 

dreptul de autor, despre 

provocările pe care ni le 

oferă noua societate 

informațională. 

Cea de-a doua parte a 

zilei de 20 octombrie a fost 

dedicată adunării generale 

de alegere a echipei de 

conducere ANBPR. Au fost 

discuții aprinse, dar 

constructive pe probleme 

pornite de la modalitatea și 

modul cum au fost 

organizate alegerile și până 

la ce înseamnă programul de 

dezvoltare a domeniului ca 

atare.  După desfășurarea 

procesului de votare, 

președinte al ANBPR a fost 

ales Dragoș Adrian Neagu, 

prim-vicepreședinte Sorin 

Burlacu, vicepreședinți Gelu 

Voicu Bichineț și Monica 

Avram, iar în componența 

Biroului Executiv se află: 

Mihaela Voinicu, Dan Matei, 

Olimpia Bratu, Sorina Stanca,  

Nicolae Constantinescu, 

Gheorghe Gabriel Cărăbuș și 

Crina Ifrim. Pe lângă aceștia 

în Consiliul de Conducere au 

mai intrat: Silviu Borș, 

Mihaela Mereuță, Ruxandra 

Nazare, Liviu Iulian Dediu, 

Lucian Dindirică, Constantin 

Mitucă, Vlăduț Andreescu, 

Corina Ciuraru, Dorina 

Braloștițeanu și Ion Asavei. 

Dincolo de anumite 

probleme organizatorice 

legate de procesul alegerii 

noii structuri de conducere 

ANBPR, întâlnirea de la Brăila 

a fost un succes, deoarece au 

fost puse în discuție 

probleme foarte importante 

pentru dezvoltarea 

bibliotecilor din România, 

aceasta însemnând 

derularea în continuare a 

programului Biblionet, 

dezvoltarea și modificarea 

legii bibliotecilor. Sper că 

Asociația Națională a 

Bibliotecilor și Bibliotecarilor 

din România, care este 

extrem de importantă să 

înțeleagă că este o perioadă 

specială și că este nevoie de 

acțiuni și proiecte de 

dezvoltare semnificative. De 

asemenea, o altă sarcină ar  

fi să se facă lobby la nivel 

legislativ și executiv care să 

contribuie semnificativ la 

dezvoltarea bibliotecii. 

 

 

   Octavian Mihail Sachelarie 

Preşedinte  
Filiala ANBPR Argeş 
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Despre  SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT  

La sfârșitul lunii decembrie 
2012, Moș Crăciun a adus în dar 
elevilor de la licee din Pitești, 
voluntari ce activează în cadrul 
unor organizații 
nonguvernamentale locale, un 
seminar de informare cu privire 
la oportunitățile existente în 
participarea la diverse proiecte 
prin intermediul Serviciului 
European de Voluntariat.  

Complicii Moșului au fost 
Centrul Europe Direct Argeş din 
cadrul Bibliotecii Județene 
"Dinicu Golescu" Argeș și 
Asociația Inițiative și Proiecte 
pentru Tineret Imago Mundi. 

În cadrul evenimentului au 
fost prezentate informații 
despre programul Tineret în 
Acțiune, care vizează: 
promovarea cetățeniei active în 
rândul tinerilor, dezvoltarea 
sentimentelor de solidaritate și 
toleranță, sprijinirea înțelegerii 
reciproce între tinerii din diferite 
țări, promovarea cooperării 
europene și contribuția la 
îmbunătățirea calității 
sistemelor de susținere a 
activității de tineret.  

De asemenea, au fost 
detaliate posibilitățile oferite de 

proiectele derulate în cadrul 
Serviciului European de 
Voluntariat prin programul 
„Tineret în Acţiune”, programul 
Uniunii Europene care susține 
activitățile de învățare 
nonformală pentru tineri, prin 
finanțarea de proiecte. 

Astfel, liceeni de la Colegiul 
Național Alexandru Odobescu, 
Colegiul Național I.C. Brătianu, 
Colegiul Economic Maria 
Teiuleanu și Colegiul Național 
Zinca Golescu din Pitești au aflat 
că Serviciul European de 
Voluntariat permite tinerilor cu 
vârste cuprinse între 18 și 30 de 
ani să desfășoare stagii de 
voluntariat pentru perioade de 
la câteva săptămâni până la 15 
luni în organizații dintr-o altă 
țară decât țara lor de reședință, 
de regulă țări din cadrul UE însă 
și alte țări partenere în acest 
program. Pe parcursul a două 
ore, au fost inițiate discuții cu 
privire la cei trei trei actori 
principali: voluntarul care 
dorește să ia parte la acest tip 
de proiect, organizația gazdă și 
organizația de trimitere, dar au 
avut loc și dezbateri despre cum 
se pot descoperi alte culturi și 
tradiții ale unor țări europene și 

nu numai și cum ne putem 
descoperi pe noi înșine 
participând la proiecte SEV. 

În cea de a doua parte a 
activității, tinerii au lucrat 
individual în inițierea unor idei 
ce ar putea fi concretizate ca 
viitoare proiecte pentru Serviciul 
European de Voluntariat. 

 

Ionela Panait 

Consilier de comunicare 

Europe Direct Argeş 

E-mail: europearges@gmail.com  

Programul de training 

"BIBLIOSCOP - Marketingul 

misiunii de bibliotecă" își 

propune să vină în întâmpinarea 

bibliotecilor publice punând 

accent pe conștientizarea 

promovării propriilor servicii și 

activități. În acest sens, au fost 

parcurse etapele de realizare a 

analizei de nevoi, a programei de 

formare, a planurilor de lecții, iar 

în momentul de față echipa 

trainerilor se află în etapa de 

finalizare a suportului de curs. 

Participă bibliotecarii traineri 

și formatorii voluntari din 

bibliotecile judeţene din 

regiunea sud-vest: Argeş, Dolj, 

Gorj şi Vâlcea, cărora li s-a 

alăturat și județul Olt.      

BIBLIOSCOP cuprinde 4 

module: Operare calculator; 

Office: Power Point / Publisher; 

Comunicare; Marketing. 

În cadrul Atelierului de 

training regional organizat pe 

data de 06 decembrie 2012 la 

Biblioteca Județeană ”Christian 

Tell” Gorj s-a finalizat programa 

de formare pentru Modulul 

Marketing, urmând să se 

finalizeze suporturile de curs, iar 

anul 2013 cursul să poată fi 

implementat în toate județele 

participante.                                               

Dorina Litră 

bibliotecar 

  

 

BIBLIOSCOP - Marketingul misiunii de bibliotecă 
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,,Viața nu este ce ai trăit, ci ce îți 
amintești că ai trăit și cum ți-o 
amintești pentru a povesti.”  
Gabriel Jose Garcia Marquez 

 

Poveștile trebuie spuse ca să 
trăiască, afirma Vlad Petreanu, 
jurnalist, căutător de povești 
prin bibliotecile publice 
românești. Dacă se întâmplă 
undeva, ceva grozav și nu e spus 
mai departe, atunci e aproape ca 
și cum nu s-ar fi întâmplat, 
completa jurnalistul.  

Numai că în multe biblioteci 
publice argeșene se întâmplă 
deseori lucruri grozave. Iar 
pentru a învăța cum să le facă 
cunoscute, zece bibliotecari 
argeșeni au fost invitați la sfârșit 
de octombrie pentru a-și expune 
o activitate preferată într-o 
frumoasă poveste pe care să o 
facă mai apoi cunoscută prin 
intermediul YouTube-lui. 

Poveștile sunt tot atât de 
diferite pe cât sunt de diferiți 
povestitorii lor. Am aflat astfel 
de icoana din sufletul copilului, 
de sărbătorirea Zilei Europei în 
cadrul bibliotecii, de visul 
împlinit odată cu intrarea în 

cadrul programului Biblionet, de 
cum se desfășoară o zi în 
biliotecă și… dacă v-am trezit 
curiozitatea vă invit să le 
vizionați pe toate pe YouTube.  

Luînd cu asalt reduta 
poveștilor digitale (ca să o cităm 
pe Teona), cu ajutorul 
programelor Movie Maker, 
DivXLand, Audacity am reușit să 
împărtășim acțiuni de bibliotecă, 
să ne îmbogățim cunoștințele IT 
și de ce nu, să legăm prietenii. 
Scopul extins al cursului este 
acela de păstrare digitală a 
memoriei comunităților prin 
extinderea serviciilor pe care 
bibliotecile le pot oferi. 

A fost odată nu trece 
niciodată…şi totuşi o impresie 
mică nu strică! 

"Metodele nonformale 
adaptate fiecăruia dintre noi, 
atmosfera de lucru, materialele 
folosite şi mai ales compania 
celor cu care vii în contact, te fac 
să te simţi util, important, 
capabil să diseminezi în 
comunitate ceea ce acumulezi 
acolo, dar cea mai mare răsplată 
este că am plecat îmbogăţită 
sufleteşte, că am mai luat o 
lecţie ce mă ajută în activitatea 

mea cu oamenii. Multumesc 
bibliotecii judeţene că nu ne uită, 
că ne ajută să ieşim-noi 
bibliotecile comunale-din umbra 
ce a fost aruncată asupra 
noastră" (Bondoc Ionela - 
Biblioteca Beleţi-Negreşti). 

"Organizarea  acestui curs a 
fost pentru noi o provocare şi 
fiecare a încercat să-şi 
folosească toate resursele 
necesare şi anume construcţia 
scenariului, impactul poveştii, 
calitatea vocii şi a imaginilor, 
răbdarea şi creativitatea iar 
rezultatele nu s-au lăsat 
aşteptate. Experienţa de a 
participa la acest curs a fost 
unică pentru toţi şi astfel instruiţi 
am învăţat să folosim şi noi 
aceste programe pentru a face 
public la rândul nostru ”Poveşti 
de succes”! ca urmare a 
activităţilor din comunitatea 
noastră." (Truță Teona - 
Biblioteca Săpata) 

 

Marius Motreanu 

trainer 

Activități de poveste 

Politețea se învață! Felul 
în care folosim cuvintele, 
gesturile de politețe ne ajută 
să dezvoltăm simțul 
respectului de sine, 
încrederea în propria 
persoană, având efect pozitiv 
asupra relațiilor cu semenii. 
Un om civilizat este cel care 
respectă din obișnuință 
regulile bunei cuviințe, având 
deprinderile formate de la 
cea mai fragedă vârstă. 

Biblioteca Județeană 
"Dinicu Golescu" Argeș a 
continuat și în acest an 
organizarea Cursului de Bune 
Maniere, desfășurat în 
perioada 1 noiembrie-1 
decembrie, adresându-se 
copiilor cu vârsta cuprinsă 

între 6 și 10 ani. În urma 
acestui curs, organizatoarele, 
Maria-Magdalena Roșoiu și 
Oana Adriana Antonescu, 
speră că  învățăceii, zece la 
număr, au putut să se 
înțeleagă mai bine cu cei din 
jur, fie că sunt mai în vârstă, 
fie că sunt de seama lor, 
însușindu-și regulile unui 
comportament civilizat la 
școală, în familie, la joacă și 
cu prilejul anumitor 
evenimente speciale din viața 
lor. Exemplul, dialogul, jocul, 
abilitatea practică (ex. 
aranjarea mesei, conceperea 
unei invitații sau a unei 
felicitări) reprezintă 
principalele forme de 
învățare.  

Numai dacă de mici vor 
cunoaște, vor învăța și vor 
respecta în orice împrejurare 
regulile bunelor maniere, vor 
reuși să se comporte firesc, 
corect, natural, cu gesturi 
elegante când vor fi adulți. 

Încheiem amintind că 
romanii spuneau încă de 
acum 2000 de ani: ,,Politețea 
nu costă nimic, cu ea poți 
cumpăra o lume întreagă”. 

  

Maria- Magdalena Roşoiu 

bibliotecar 

Codul Bunelor Maniere la bibliotecă 
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Peste 100 de bibliotecari 

traineri din bibliotecile județene 

din România, reprezentanți ai 

ANBPR, dar și reprezentanți din 

țări beneficiare ale 

programului  Global Libraries s-

au aflat în perioada 10 – 12 

decembrie 2012 la Predeal. 

Scopul acestei întâlniri l-a 

reprezentat cea de-a IIIa ediție a 

Conferinței Internaționale a 

Bibliotecarilor Traineri. Acest 

eveniment dedicat impactului și 

sustenabilității procesului de 

formare în bibliotecile publice 

românești, a avut ca temă 

Training în biblioteca publică – 

creativitate, inovație și 

sustenabilitate. Un element de 

noutate al acestei conferinței, l-a 

reprezentat faptul că la 

organizare pe lângă 

departamentul de training al 

Fundației IREX a fost implicat și 

Grupului de Lucru de Training, 

grup înființat la conferința din 

2011. 

Pe durata celor două zile de 

conferință, au avut loc 5 sesiuni 

în plen principale, 10 workshop-

uri în paralel și un Târg de idei. 

Scopul acestor sesiuni a fost de a 

contribui la dezvoltarea 

profesională a trainerilor 

bibliotecari din România și de a 

găsi soluții pentru asigurarea 

sustenabilității programului 

Biblionet, după ce acest program 

se va încheia. Cei care au 

participat au beneficiat de idei și 

exemple motivaționale. În acest 

sens au fost invitați să 

împărtășească experiențele atât 

bibliotecari, cât și utilizatori ai 

bibliotecilor care au participat la 

diferite proiecte organizate de 

bibliotecă. Printre aceste 

proiecte amintesc „Buninet”, „De 

ce training în biblioteca 

comunală”, „Biblioteca altfel”. 

De asemenea, cele 5 delegații din 

străinătate, și anume, Botswana, 

Bulgaria, Moldova, Polonia și 

Ucraina au prezentat activitățile 

și proiectele pe care le 

desfășoară în biblioteci. Ca și la 

conferința din 2011, fiecare 

regiune a beneficiat de 

posibilitatea de a-și prezenta 

programele de formare 

desfășurate în bibliotecile 

publice din regiune, printr-un 

filmuleț de 2 minute. 

Un moment destul de 

important al conferinței l-a 

reprezentat sesiunea în plen 

despre Surse pentru resurse. 

Parteneriate; Finanțări private și 

proiecte europene. În cadrul 

acestei sesiuni, bibliotecarilor le-

au fost prezentate anumite 

oportunități de finanțare și de 

asemenea au fost încurajați să 

identifice potențiali parteneri și 

colaboratori din mediul privat.  

Conferința s-a încheiat cu o 

sesiune de unconference, în care 

bibliotecarii au propus diferite 

teme spre a fi discutate. Mai 

multe informații despre această 

conferință le puteți obține de la 

adresa următoarea adresă web: 

http://

trainersconference.wordpress.co

m/ . 

 

Eduard Fîşcă 

Trainer&Coordonator 

Biblionet 

Conferința Internațională a Trainerilor Bibliotecari din România 

Biblioteca XXI – Management & Marketing  

 Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Octavian Mihail Sachelarie 

Autorii lucrării Biblioteca XXI 
– Management & Marketing 
(apărută la Târgoviște, Editura 
Bibliotheca, 2012), specialişti cu 
experienţă în conducerea 
bibliotecilor, ne prezintă o 
radiografie cuprinzătoare a 
activităţii de bibliotecă, din 
punctul de vedere al 
managerului de bibliotecă. 
Tematica abordată cuprinde 
toate aspectele esenţiale pe care 
un manager trebuie să le 
cunoască: planificare, organizare, 
controlul, resursele umane şi 
marketingul de bibliotecă. 

Autorii definesc conceptul de 
bibliotecă, rolul bibliotecii în 
comunitatea deservită, dar 
prezintă sintetic și o 
retrospectivă istorică și 
legislativă a domeniului 
biblioteconomiei. Sunt subliniate 
și tendințele manageriale și 
legislative actuale, precum și 
necesitatea unei politici culturale 
care prin proiecte naționale și 
locale să ofere coerență, 
funcționalitate și eficiență. 

Cei trei reputați autori aduc 
în atenția corpului profesional un 
text foarte bine documentat și 

argumentat prin propriile 
constatări de ordin administrativ, 
cultural și psihologic, foarte util 
atât viitorilor manageri, celor în 
funcție dar și subordonaților lor.  

 

Lucreția Frusina-Vlad  

bibliotecar 
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Periplu cultural de excepție în spațiul valorilor spirituale, la Salonul Cărţii 
Argeşene  

În perioada 1-6 octombrie, 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș a organizat 
Salonul Cărții Argeșene, 
manifestare ajunsă la cea de-a VII
-a ediție. Evenimentul și-a propus 
să promoveze valorile literaturii/
culturii din arealul Argeș-Muscel. 

Expoziție cu vânzare a celor mai 
importante edituri argeşene 

Deschiderea manifestării a 
avut loc pe 1 octombrie, în holul 
Bibliotecii Județene ″Dinicu 
Golescu″ Argeș, prin organizarea 
unei expoziții de carte cu vânzare 
a unora dintre cele mai 
importante edituri din judeţ: 
Carminis, Universul, Pământul, 
Alean (a Centrului pentru 
Promovarea şi Conservarea 
Culturii Tradiţionale), Ordessos (a 
Muzeului Judeţean Argeş), 
Predania şi Filos. 

Cuvântul de deschidere i-a 
aparținut domnului director al 
Bibliotecii Județene ″Dinicu 
Golescu″ Argeș, domnul Octavian 
Mihail Sachelarie, care a ținut să 
menționeze importanța aducerii 
laolaltă a valorilor spirituale 
argeșene: „Ne aflăm la cea de-a 
VII-a ediție a Salonului Cărții 
Argeșene. Menirea noastră este 
să punem valorile autentice în 
fața dumneavoastră, să aducem 
cartea mai aproape de publicul 
argeșean. Salonul Cărții Argeșene 
este un proiect care se va impune 
în tradiția culturală a județului 
Argeș. Prin această manifestare 
încercăm să impunem valorile 
literaturii contemporane 
argeșene.” 

Lansarea volumului de poeme 
„Ochii Istanbulului” 

Expoziția a fost urmată de 
lansarea volumului de poezie 
„Ochii Istanbulului”, în prezența 
autoarei Ayten Mutlu din Turcia. 
La acest eveniment au participat 
poeta, eseista și traducătoarea 
Niculina Oprea, cea care a făcut 
posibilă lansarea volumului în 
Pitești, poeții Mircea Bârsilă și 
Allora Albulescu. Poeta Ayten 
Mutlu este deținătoarea mai 
multor premii naționale și 
internaționale: „Ibrahim 
Yildizoglu” (1999); Premiul 
pentru poezie acordat la 

„Întâlnirea Internațională a 
Poeților de la Yalova” (2001) și 
premiul pentru poezie „Sunullah 
Arisoy” pentru volumul „Seara la 
bordul marelui vapor”. Ayten 
Mutlu are un rol activ atât în 
cadrul conducerii Sindicatului 
Scriitorilor și a Asociației 
Scriitorilor, cât și în cadrul 
conducerii PEN Club Turcia. 

Volume despre Caragiale, la 
Scrisul Românesc 

Miercuri, 3 octombrie, a avut 
loc o altă lansare de carte care a 
captivat publicul prezent în Sala 
de conferințe a Bibiotecii 
Județene ″Dinicu Golescu″ Argeș, 
și anume lansarea volumelor „I.L. 
Caragiale. Teatru” și „I.L. 
Caragiale. Proză”, ediții alcătuite 
și prefațate de criticul literar 
Florea Firan. În același context, 
domnul Florea Firan a prezentat 
oferta de carte a Editurii Scrisul 
Românesc, precum și revista 
„Scrisul românesc” (al cărei 
redactor-șef este), cu accent pe 
numărul dedicat omagierii 
dramaturgului I.L. Caragiale. 
Dintre cărțile cu impact pentru 
cultura națională apărute la 
Editura Scrisul Românesc, 
enumerăm: „Tudor Arghezi. 
Treptele devenirii” (autor Florea 
Firan, 2008), „Constantin 
Brâncuși” (autor V.G. Paleolog, 
2009), „Așa grăit-a 
Brâncuși” (autor Sorana 
Georgescu-Gorjan, 2012), „Opera 
lui Octavian Paler” (autor Radu 
Sorescu, 2012), „Valiza cu melci – 
un horoscop al 
emigrantului” (autor Carmen 
Firan, 2012). 

Management şi marketing de 
bibliotecă  

Joi, 4 octombrie, tot în cadrul 
Salonului Cărții Argeșene, 
Biblioteca Județeană ″Dinicu 
Golescu″ Argeș a găzduit un 
eveniment special, de o cu totul 
altă factură. Este vorba despre 
lansarea volumului 
„Management și marketing de 
bibliotecă” scris de trei nume de 
prestigiu din știința de 
specialitate: Gheorghe Buluță, 
Victor Petrescu și Octavian Mihail 
Sachelarie. Lucrarea vine ca o 
completare a cărții „Introducere 
în managementul de bibliotecă”, 

scrisă de Octavian Mihail 
Sachelarie împreună cu Victor 
Petrescu, directorul Bibliotecii 
Județene ″I.H. Rădulescu″ din 
Târgoviște, și lansată în 2006. 
Celor doi specialiști li s-a alăturat 
și Gheorghe Băluță, directorul 
Bibliotecii Centrale a Facultății de 
Medicină și fost director al 
Bibliotecii Municipale din 
București. 

Despre această lucrare, 
domnul Octavian Mihail 
Sachelarie a afirmat că „este o 
lucrare științifică care vine în 
întâmpinarea unor persoane din 
diverse domenii, cu precădere 
tinerilor care aspiră la funcții de 
conducere. Cartea încununează 
un efort colectiv și o activitate 
laborioasă.” 

Manifestarea s-a încheiat 
vineri, 5 octombrie, cu o 
dezbatere pe marginea volumului 
„În ținutul îngerilor de culoare” a 
prof.dr. Alexandru Ionescu și cu 
lansarea volumului de memorii 
„Viața ca o amintire” a lui Nicolae 
E. Braniște. Membru al 
Academiilor de Ştiință din New 
York, Illinois (USA) și Chișinău, 
prof.dr. Alexandru Ionescu 
abordează în cartea sa teme 
mereu actuale ale vieții politice, 
economice și sociale, pe care le 
tratează nu prin prisma unor 
valori efemere, nu în numele 
corectitudinii politice, ci în 
numele unor idealuri eterne ale 
umanității: adevăr, dreptate, 
cinste, onoare, muncă. 

Prin diversitatea și amploarea 
activităților desfășurate în cadrul 
Salonului Cărții Argeșene, 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș atestă încă o dată 
rolul său central în implicarea 
comunității la viața culturală 
argeșeană. 

               

Sabina Diacenco 

bibliotecar 
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Bibliotecarii argeşeni au fost premiaţi la Biblioteca Judeţeană  

„Dinicu Golescu” Argeş 

Miercuri, 31 octombrie, în 
Sala de Conferințe a Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș, a avut loc conferința de 
închidere a proiectului 
„Oportunități de dezvoltare 
profesională a bibliotecarilor 
argeșeni”. 

Proiectul, finanțat de către 
Administrația Fondului Cultural 
Național, s-a desfășurat în 
parteneriat cu Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș, Fundația Eco Montan 
2000 și Casa Corpului Didactic 
Olt. Solicitantul acestui proiect a 
fost Casa Corpului Didactic din 
Pitești. 

Perioada în care s-a derulat 
proiectul a fost august-
noiembrie 2012 și s-a avut în 
vedere formarea profesională a 
75 de bibliotecari argeșeni în 
managementul proiectelor 
culturale, în vederea dobândirii 
de către aceștia a competențelor 
de tehnologie a informației și 
comunicării (T.I.C.), de tehnici 
eficiente de redactare în 
bibliotecă, de scriere de cereri 
de finanțare și accesare de 
finanțări nerambursabile, de 
protecție a mediului 
înconjurător. 

La conferința de închidere au 
fost prezenți doamna Ana 
Badea, director al Centrului 
Corpului Didactic din Pitești, 
doamna Corina Ciobanu, 
managerul acestui proiect și 
domnul Octavian Mihail 
Sachelarie, directorul Bibliotecii 
Județene "Dinicu Golescu" 
Argeș. 

Domnul Octavian Mihail 
Sachelarie a ținut să sublinieze 
sustenabilitatea proiectului 
finalizat: „Se încheie un nou 
proiect, însă trebuie să 
menţinem relaţia de colaborare 
pe care am avut-o până acum. 
Nu este un proiect care se 
termină cu derularea acestor 
activităţi. Având în vedere că în 
zilele noastre se încearcă 
trecerea de la o societate a 
cunoaşterii la o societate a 
înţelepciunii, a toleranţei şi a 
dorinţei de a face bine, cursurile 
care se vor desfăşura în viitor 
trebuie să aibă nu numai o 
dimensiune profesională, ci şi o 
funcţie etică. Avem deja un 
nucleu de oameni valoroşi care 
înseamnă o forţă în societatea 
argeşeană. Să nu uităm faptul că 
filiala ANBPR Argeş numără 155 
de membri cotizanţi, 
reprezentând astfel a doua filiala 
ca dimensiune din România. 
Numai împreună putem deveni 
o forţă şi putem depăşi 
dificultăţile cu care se confruntă 
în prezent bibliotecile şcolare.”  

În cadrul proiectului, pe 
lângă modulul propriu-zis de 
formare profesională, au mai 
avut loc două concursuri 
(„Expoziția Eco” și Concursul 
„Cel mai bun proiect”), care au 
fost supuse evaluării din partea 
unui juriu format din 
rerpezentanți ai instituțiilor 
partenere și un reprezentant al 
ISJ Argeș. În urma jurizării, au 
fost acordate premii în bani și 
diplome, care au fost înmânate 
câștigătorilor în cadrul 
conferinței de închidere a 

proiectului.  

La Secțiunea „Expoziția 
Eco” : Premiul I (500 lei) - Guțu 
Iulia, Colegiul Național I.C. 
Brătianu; Premiul II (300 lei) – 
Morăreasa Monica, Şcoala 
Gimnazială nr. 14, Pitești; 
Premiul III (150 lei) – Sbârnac 
Tatiana, Biblioteca Comunală 
Morărești, Argeș. 

La Secțiunea „Cel mai bun 
proiect”, câștigătoarea premiului 
în valoare de 300 lei a fost 
desemnată bibliotecara Dumitru 
Micșunica-Gabriela de la Şcoala 
Gimnazială Marin Braniște din 
Suseni. Proiectul câștigător va 
avea continuitate prin 
parteneriatele încheiate la nivel 
județean și, respectiv, național, 
cât și prin accesarea de alte 
surse de finanțare 
nerambursabilă. Cele mai bune 
10 proiecte realizate de către 
bibliotecari vor fi sprijinite în 
identificarea de surse de 
finanțare nerambursabilă pentru 
a putea fi depuse. 

       

Sabina Diacenco 
bibliotecar  

             În data de 13 noiembrie 
2012, în cadrul Bibliotecii 
Municipale „Ion Barbu” 
Câmpulung Muscel, a avut loc 
cea de-a IV-a ediţie a 
Simpozionului ”Cultură, Istorie 
şi Societate în Ţările Române”, 

organizat de bibliotecă în 
colaborare cu Cercul de Istorie 
”Gheorghe I. Brătianu” 
Câmpulung Muscel. Cuvântul 
de deschidere a aparţinut 
domnului director al 
bibliotecii, Pr. Dr. Ştefan 

Ştefănescu. A urmat pe rând, 
lansarea cărţii domnului dr. 
Mihai Diaconescu ”Călător în 
veşnicie”, precum şi 
prezentarea lucrărilor. 

Cultură, Istorie şi Societate în Ţările Române - 
simpozion 

BIBLIONEWS 
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În perioada de 25 octombrie 
-11 noiembrie 2012, Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu Golescu" 
Argeş a oferit publicului spre 
vizionare şi încântare o expoziţie 
inedită şi deosebit de frumoasă, 
Expoziţie de artă persană. IRAN - 
leagăn de cultură şi civilizaţie. 

Iran, oficial Republica 
Islamică  Iran (până în 1935 
cunoscută internațional ca 
Persia), este țara din Sud Vestul 
Asiei, situată între coasta de 
Nord Est a Golfului Persic și 
coasta sudică a Mării Caspice. 

Cultura iraniană are rădăcini 
adânci în istorie. Estetica unică a 
Iranului este evidentă începând 
cu reliefurile Ahmenide la 
Persepolis şi până la mozaicurile 
moscheilor din Isfahan. Expoziţia 
a cuprins obiecte de artă 
tradiţională lucrate manual din 
materiale ce s-au folosit pe scară 
largă încă din cele mai vechi 
timpuri: lemn, metal, sidef, 
piatră, argilă, sticlă, teracotă. 
Obiectele expuse au fost variate, 
de la vaze, farfurii, casete, vase 
de diferite mărimi, statuete 
reprezentând perioada antică, 
tablouri, şi până la jocul de şah 
( şahul este jocul inventat în 
Persia, şah însemnând în limba 
persană rege ).  Unele dintre 
obiectele de artă erau decorate 
cu caligrafie persană, aceasta 
fiind recunoscută drept una din 
cele mai remarcabile forme ale 
artelor vizuale , de o delicateţe 
deosebită. 

Arta gravurii include 
decorarea și gravarea de modele 
pe obiecte din metal, în special 
cupru, aur, argint, alamă. Toate 
aceste elemente le-am regăsit în 
expoziție pe obiectele de artă 
din metal și bronz simple și cu 
inserție de firuzea. 

De asemenea, arta 
traforajului metalic, așa cum se 
realizează azi de artiști, combină 
elemente de caligrafie pe metal, 
emailare, gravură și decupaj.  

Arta emailării are o istorie ce 
a început înainte de 1500 î. Hr. și 
poate fi considerată una din cele 
mai inovative creații iraniene, 

deoarece meșteșugul trebuie să 
mânuiască în același timp focul, 
pământul, culoarea și smalțul. În 
expoziție s-au aflat obiecte de 
artă deosebit de frumoase, 
emailate cu albastrul în nuanțe 
diferite, culoarea reprezentativă 
a artei persane, și obiecte de 
artă din ceramică și faianță, cu 
imagini din istoria islamului. 

Motivele predilecte ale artei 
iraniene sunt forme geometrice 
și decorative ca romburile și 
medalioanele, viţa de vie şi alte 
motive florale, animale reale sau 
fantastice precum lei, elefanţi, 
păuni. 

În mod incontestabil Iranul 
este patria de origine a celor mai 
valoroase și mai rafinate  
covoare, mai migălos lucrate şi 
mai decorative. În expoziţie am 
putut admira, ţesături, broderii 
şi covoare persane lucrate 
manual, încântătoare prin 
bogăţia nuanţelor şi arta 
combinării lor. 

Literatura persană are o 
istorie de 1100 de ani. Poezia şi 
proza sunt principalele forme pe 
care le-a îmbrăcat literatura 
persană, dar poezia este partea 
cea mai de preţ a patrimoniului 
iranian. Cei mai importanţi poeţi 
persani sunt Saadi, Hafez, 
Ferdowsi. Dintre lucrările expuse 
în expoziţie, traduceri în limba 
română, amintim: Cugetări 
persane, Bucureşti, Editura 
Albatros, 1983; Primii poeţi 
persani: (sec.IX-X), Bucureşti, 
Editura Univers, 1983; 
Jalabeddin Rumi, Meditaţii şi 
Parabole = Masnavi - e manavi, 
Bucureşti, Editura Kriterion, 
2002; Cele mai frumoase basme 
persane, Iaşi, Editura Polirom, 
2011. 

Vizitatorii au putut răsfoi și 
admira albume și enciclopedii cu 
obiective turistice deosebit de 
frumoase din Iran: Nadereh 
Nafisi, Persepolis Achaemanian 
Souvir, Tehran, Goya House of 
Culture&Art, 2003; Sonia 
Rezapour, Isfahan - Pearl of Iran, 
Tehran, Yassavoli Publications, 
2006 ; M.Azad, Iran. The Cradle 
of Civilisation, Tehran, Goya 

House of Culture&Art, 2008; 
Abdollah Abaszadeh, Aglimpse 
of IRAN, Tehran, Karimkhan 
Zand, 2010; Daniela Zeca-
Buzura, Zece zile sub văl. O 
privire europeană spre Iran = Ten 
days under the veil. A European 
Look at Iran , Bucureşti, Editura 
Litera International, 2011; 
Mozhgan Shahbayi, Iran. Pearl of 
Glory, Tehran, Goya House of 
Culture&Art, 2012. 

Pictura persană (cunoscută 
în Occident sub numele de 
miniatură persană) este 
renumită în întreaga lume. 

Expoziția a cuprins o 
deosebită colecție de miniaturi 
pictate de MAHMUD 
FARSHCHIAN,  maestrul 
incontestabil al miniaturii ( cel 
mai important miniaturist în 
viață din lume). 

Expoziția de fotografie fa 
făcut o incursiune prin istoria și 
modernitatea Iranului cu imagini 
reprezentative: Moscheea 
Centrală din orașul Yazd, 
Mausoleul Sfintei Maasumeh din 
orașul Qom, Moscheea Centrală 
din oraşul Yazd, Mausoleul 
poetului Hafez din oraşul Shiraz, 
Mausoleul şi parcul poetului 
Saadi din oraşul Shiraz, 
Mausoleul Sfântului Reza din 
oraşul Mashad, Moscheea 
Albastră din oraşul Isfahan, 
Imagine panoramică din nordul 
oraşului Teheran, Icoană a 
Sfintei Fecioară Maria într-o 
biserică din Teheran, Festivitate 
religioasă la o sinagogă din 
Teheran. 

Inițiatorul, sufletul și ghidul 
acestei frumoase expoziții a fost 
piteșteanul Mihai Cernătescu, 
doctor în istoria islamului, iar 
invitatul special la vernisajul 
expoziției a fost Excelența Sa 
Ambasadorul Republicii Islamice 
Iran la București BAHADOR 
AMINIAN JAZI, împreună cu 
soția. 

 

                                 Cristina Baciu  
bibliotecar  
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200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist - marcaţi 
la Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş   

200 de ani de la anexarea 
Basarabiei la Imperiul Ţarist, 
în urma încheierii 
nefericitului Tratat de la 
Bucureşti din 16/28 mai 1812 
- prin care Imperiul Otoman 
ceda, în favoarea Imperiul 
Ţarist teritorii dintr-un stat 
vasal, dar autonom, cu 
încălcarea convenţiilor 
internaţionale – au fost 
marcaţi la Biblioteca 
Judeţeană “Dinicu Golescu” 
Argeş, printr-o expoziţie de 
fotografii reprezentând trei 
dintre cele mai importante 
cetăţi de apărare ale acestei 
zone – Cetăţile Hotin, 
Cetatea Soroca şi Cetatea 
Albă. Organizată de instituţia 
noastră, în colaborare cu 
Institutul “Fraţii Golescu” 
pentru relaţii cu românii din 
străinătate şi Consiliul 
Judeţean Argeş, expoziţia 
intitulată “Cetăţi nistrene – 
Cetatea Hotin, Cetatea 
Soroca, Cetatea Albă” a 
reunit fotografii semnate de 
Iulia Modiga şi Dan Barcea. 

La vernisaj au fost 
prezente cadre didactice din 
Piteşti, istorici, 
reprezentantul Asociaţiei 
"Doina şi Ion Aldea - 
Teodorovici", Florin Şandru, 
studenţi basarabeni, 
voluntari ai Platformei Civice 
Acţiunea 2012 din Piteşti şi 
jurnalişti.“Interesul 
manifestat pentru românii 
din Basarabia, pentru ce s-a 

întâmplat şi cum s-a 
întâmplat, ne-a determinat 
să prezentăm expoziţia la 
Piteşti. Lucru mai puţin ştiut 
este că Piteştiul a fost 
punctul de destinaţie pentru 
mulţi refugiaţi basarabeni în 
perioada 1940 - 1944. Nu 
este întâmplătoare căldura 
cu care cei prezenţi au 
întâmpinat această expoziţie, 
referitoare la cetăţile 
româneşti de pe Nistru, iar 
preocuparea demonstrată de 
multiplele întrebări ridicate 
după vernisaj, a vorbit de la 
sine despre actualitatea 
unirii, fie ea şi în forma 
spiritualizată a artei 
fotografice. Mai adaug că 
excelenta colaborare cu 
Biblioteca Judeţeană “Dinicu 
Golescu” Argeş a contribuit la 
ţinuta de ansamblu a 
manifestării noastre.” a 
declarat la începutul acestui 
eveniment, Mihai Nicolae, 
directorul Institutului “Fraţii 
Golescu” pentru relaţii cu 
românii din străinătate. 

Expoziţia a atras numeroşi 
piteşteni, dornici să afle mai 
multe despre aceste cetăţi, 
adevărate simboluri ale 
românităţii. Puncte strategice 
la extremităţile – nordică şi 
respectiv, sudică – a 
hotarului estic al statului 
medieval Moldova, Cetăţile-
Albă, Hotin şi Soroca – au 
avut un rol primordial în 
conturarea identităţii 

naţionale a românilor şi în 
edificarea identităţii 
teritoriale româneşti. Având 
rol iniţial de apărare şi de 
adăpost, ele au devenit în 
timp, importante centre 
urbane, economice şi 
politice. 

„Această expoziţie 
reprezintă nu numai un act 
de cultură, ci şi de 
solidaritate şi identitate 
naţională - afirma în 
încheierea acestui vernisaj 
Octavian Mihail Sachelarie, 
directorul Bibliotecii 
Judeţene ”Dinicu Golescu” 
Argeş. Este un eveniment 
ceea ce se întâmplă acum şi 
aici din două puncte de 
vedere: este un eveniment 
cultural, de creaţie, ce 
cuprinde în fotografii inedite 
aceste trei cetăţi, încărcate 
de istorie, dar şi de 
importanţă istorică, 
naţională, a acestuia, care 
este mult mai puţin 
cunoscută decât ar trebui să 
fie. Educaţia trebuie să aibă şi 
o latură persuasivă, pentru ca 
tinerele generaţii să înţeleagă 
şi să cunoască trecutul, dar şi 
prezentul acestei naţiuni.”  

 
Gabriela Tomescu 

bibliotecar  

Organizat în cadrul 
Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu" Argeș, cursul de limba 
franceză le permite cursanților 
să-și formeze și să-și consolideze 
deprinderi de comunicare orală 
și scrisă în limba franceză. Se 

adresează copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 8-13 ani, care 
învaţă limba franceză fie în 
şcoală, fie individual. Metoda 
serveşte ca bază pentru 
realizarea unei comunicări orale 
şi scrise în limba franceză 

conform obiectivelor învăţării 
unei limbi străine. Prin 
procedeele utilizate se asigură 
un grad înalt de retenţie a 
cunoştinţelor şi în acelaşi timp, 
un suport pentru comunicarea 
autentică în limba franceză.   

Curs de limba franceză 
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Pe 1 decembrie 2012, 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu"Argeș a organizat, cu 
prilejul Zilei Naționale a 
României, o expoziție tematică, 
un loc important în cadrul 
acesteia fiind dedicat Războiului 
de Reîntregire a neamului, în 
special operațiunilor militare ce 
au avut loc pe teritoriul județului 
Argeș. 

În zilele de 23-26 octombrie 
s-au dat lupte crâncene în 
localitățile Lerești, Albești, 
Cîndești, Bughea, zona 
Mateiașului, până la jumatatea 
lunii noiembrie, când, sub 
comanda generalului Alexandru 
Averescu, Armata a II a a fost 
victorioasă . În cinstea acestor 
eroi s-a construit ansamblul 
monumental de la Valea Mare- 
Mateiaș (1928). 

Bibliografia specială 
(Alexandru Averescu, Notițe 
zilnice din războiu ( 1914- 1916),  
Institutul de Arte Grafice, 
București, 1937; Nicolae 
Ionescu, Generalul Eremia 
Grigorescu,  Editura Militară, 
București, 1967;  Alexandru 
Lupașcu, Răspunsurile d-lui. 
general Averescu, Imprimeriile 

Independența, București, 1919) 
și imaginile ce marchează aceste 
evenimente sunt prezente în 
cadrul expoziției.  

Au fost expuse lucrări de 
referință cu privire le realizarea 
actului Unirii: sistemul 
tratatelor de la Versailles ce au 
urmat încheierii Primului Război 
Mondial; Regele Ferdinand şi 
Regina Maria, monarhii sub 
domnia cărora a fost realizată 
Unirea; Alba- Iulia, capitala de 
suflet a neamului românesc; 
personalități militante pentru 
Unire și pentru recunoașterea 
acesteia pe plan internațional: 
Ionel I.C. Brătianu, Take 
Ionescu, Alexandru Vaida- 
Voievod, Vasile Goldiş, Nicolae 
Filipescu, Vasile Lucaciu. De 
asemenea, au fost expuse  
lucrări editate în anii imediat ce 
au urmat Marii Uniri, ce aparțin 
fondului Colecțiilor Speciale al al 
bibliotecii: Ion Bordea, Din 
mărețile zile ale neamului- 
unirea în Ardeal, 1919; I.Gh. 
Mușatescu, Din viețile 
muscelenilor- campania anului 
1916-1918,1919; un Atlas 
apărut la Sibiu în anul 1935, ce 
cuprinde harta operațiunilor 

militare de la Mărăști și 
Mărășești; vederi din perioada 
interbelică cu imagini din 
Câmpulung, Dragoslavele, Valea 
Mare- Pravăț- Mateiaș. 

În cadrul expoziției se 
regăsesc facsimile ce aparțin 
fondului Arhivelor Naționale 
Pitești: 1918. oct. 5, Budapesta, 
Declarația de Independență a 
Transilvaniei; 1918. dec.1, 
Rezoluția Adunării Naționale de 
la Alba- Iulia; 1918. dec.11, 
Decretul regal emis de Ferdinand 
I asupra Unirii; facsimile după 
tratatele sistemului de la 
Versailles. 

Expoziția a fost organizată în 
holul bibliotecii și a putut fi 
vizionată de publicul larg până 
pe 14 decembrie. 

   

Maria- Magdalena Roşoiu  

bibliotecar 

Ziua Națională sărbătorită la Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu „Argeş 

Marţi 18 decembrie-
membrii Cenaclului "Nicolae 
Velea" din cadrul Bibliotecii 
Municipale Curtea de Argeş, 
s-au reunit pentru ultima 
dată în anul 2012 cu prilejul 
lansării cărţii de poezie "Cu 
gându-n buzunar " a 
profesorului George Baciu 
din Domneşti-Argeş. 

Desfăşurată într-o 
ambianţă copleşitoare, 
această ultimă întâlnire 
culturală din anul 2012 a 

Cenaclului "Nicolae Velea", a 
încununat un an bogat în 
fapte de înălţare spirituală a 
concetăţenilor argeşeni. Din 
luna ianuarie 2013, doamna 
profesoară Elena Şerbănescu 
Eşanu va coordona 
activitatea acestui Cenaclu 
împreună cu mentorul 
acestuia, prof. Ctin 
Voiculescu şi cu sprijinul 
Bibliotecii Municipale. 

Domnul Marian Ghiţă, 
bibliotecar în cadrul 

Bibliotecii Municipale Curtea 
de Argeş, fondator al 
Cenaclului "Nicolae Velea" şi 
al Clubului Iubitorilor de 
Cultură "CIC", va asigura 
coordonarea Clubului 
Iubitorilor de Cultura "CIC", 
în urma preluării simbolice-
după şapte ani glorioşi-a 
clopoţelului fermecat, de la 
domnul Academician Gh. 
Păun, cititor şi al premiatei 
reviste de cultură "Curtea de 
la Argeş" căreia îi va acorda 
prioritate de aici încolo . 

           Cenaclul "Nicolae Velea" 

             Sub semnul sărbătorilor de iarnă 

BIBLIONEWS 
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Aniversările anului 2013 în județul Argeş 

Câmpulung  

 

Dimitrie Nanu - (26 oct. 1873 – 
12 febr. 1943) - 140 ani de la 
naștere, 70 ani de la moarte. Se 

împlinesc 70 de ani de la moartea lui 
Dimitrie Nanu, poet și traducător. 

 

Tudor Muşatescu (22 februarie 
stil vechi / 7 martie stil nou 
1903 – 4 noiembrie 1970) – 110 

ani de la naşterea dramaturgului, 
prozator și gazetar din Câmpulung, 
Tudor Mușatescu.  

 

Dan Simonescu (11 decembrie 
1902 Câmpulung  – 10  martie 
1993 București ) -20 de ani de la 

moarte - a fost  istoric literar , 
bibliograf, membru de onoare din anul 
1992 al Academiei Române.  

 

C.D. Aricescu (18.03.1823 – 
18.02.1886) - 190 ani de la 
naşterea scriitorului istoricului 

și publicistului  român, participant la 
Revoluția din 1848 din Țara 
Românească. A fost membru din 
Divanurile ad-hoc, desfășurând o 
intensă activitate în favoarea unirii 
principatelor române. Ca director al 
Arhivelor statului din București, a 
sistematizat fondul arhivistic. A 
publicat lucrări istorice privind istoria 
orașului Câmpulung, revoluția din 
1848 și răscoala din 1821. 

 

Prof. dr. Corneliu Tamaş - n.14 
februarie 1933 - 80 ani de la 
naștere a istoricului, 

cercetătorului, scriitorului, 
publicistului, fost director al Arhivelor 
Statului Vâlcea .  

 

 

 

 

 

 

Ion Nanu - Muscel, 30 
noiembrie 1862 - 23 ianuarie 
1938 (medic).(75 ani de la 

moarte) S-a născut la Câmpulung, 
studiază la Paris, și este numit inițial 
profesor de igienă la Școala Normală 
"Carol I". Mai târziu ajunge profesor la 
Facultatea de medicină din București și 
elaborează importante lucrări în 
domeniul pneumoniei, studii științifice 
asupra holerei.  Ultimii ani i-a trăit tot 
la Câmpulung – 75 ani de la moarte. 

 

Curtea de Argeş 

 

Urmuz (17 martie 1883 Curtea 
de Argeş– 23 noiembrie 1923) 
– 130 ani de la naştere, 90 ani 

de la moarte. Urmuz, pseudonimul 
literar al lui Demetru Demetrescu-
Buzău, a fost un scriitor român de 
avangardă. 

 

Piteşti 

 

Alexandru Kirițescu
(28.03.1888 – 9.04.1961) - 125 
ani de la nașterea 

dramaturgului și traducătorului care s-
a născut și a trăit la Pitești, pe strada 
Crinului într-o casă ce se poate vedea 
și astăzi. 

 

Dimitrie Dima (9 august 1876 
– 6 martie 1923) – 90 ani de la 
moarte. Inginer constructor 

care a realizat lucrări monumentale în 
Pitești, cum sunt podurile de peste 
râurile Argeș și Doamnei,  uzina pentru 
alimentarea cu apă a oraşului, situată 
în comuna Mărăcineni, clădirea 
țesătoriei din cartierul Gară Sud, uzina 
electrică din bulevardul Elisabeta, azi 
Bulevardul Republicii sau clădirea 
bisericii Sfânta Vineri. Familia sa se 
regăsește printre donatorii B. J. Argeș 

 

 

Topoloveni 

 

Ion Mihalache (n. 3 martie 
1882, Topoloveni — d. 6 
martie 1963, Râmnicu Sărat, în 

închisoarea cu regim de exterminare 
fizică a deținuților politici) a fost 
învățător, om politic, ministru în mai 
multe guverne, fondator și președinte 
al Partidului Țărănesc, vicepreședinte 
al Partidului Național-Țărănesc.  - 50 
ani de la moarte. 

 

 

 

Carmen Voican 

bibliotecar 
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Biblioteca Județeană 
"Dinicu Golescu" Argeș a 
organizat joi, 29 noiembrie, 
începând cu ora 17.00, în 
Sala de Conferinţe, o dublă 
lansare de carte. Au fost 
prezentate romanele 
„Îngerul 
încălecat” (Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 2011) şi 
„Cronicile 
genocidului” (Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 
2012), semnate de Radu 
Aldulescu. 

Radu Aldulescu este 
membru al Uniunii 
Scriitorilor din  România, iar 
aceste romane au fost 
prezentate în cadrul ediției 
din acest an a Târgului de 
Carte Gaudeamus. 

La lansare, de-a 
dreapta și de-a stânga 
autorului (în fotografie, de la 
stânga la dreapta), s-au aflat 
poeta Denisa Popescu, 
criticul literar Nicolae Oprea 
şi poeta Nicoleta Popa. 

Criticul literar Nicolae 
Oprea a ținut să precizeze că 
"scriitorul Radu Aldulescu 
este un scriitor între 
generaţii. Nicolae Manolescu 
îl clasează la capitolul 
optzecişti întârziaţi şi 
nouăzecişti. Radu Aldulescu 
este un optzecist, dar prin 
hiperealismul pe care-l 
promovează este la fel de 
apropiat de generaţia ultimă 
(nouăzecistă, sau chiar 
douămiistă). „Cronicile 
genocidului” este al 8-lea 
roman care se leagă de cel 
de dinainte şi prin personajul 
principal. Dacă este să 
vorbim de unul din romanele 
lui, ar trebui să observăm că 
autorul are o predilecţie 
către lumea umiliţilor şi a 
obidiţilor, de o descendenţă 
dostoievskiană, care îl 

îndeamnă să exploreze 
lumea periferică, 
marginalizată de societate. În 
ultimul său roman („Cronicile 
genocidului”), punctul forte îl 
reprezintă această punere în 
paralel între lumea şi viaţa 
trecută şi lumea şi viaţa de 
acum şi similaritatea 
puternică care apare între 
viaţa pe care o au 
personajele de dinainte de 
’89 şi personajele de după 
’89. Un alt atuu al prozei lui 
Aldulescu îl reprezintă 
această forţă de a crea 
personaje inimitabile, 
categorii şi tipologii noi şi cu 
un profil distinct în literatura 
contemporană. Radu 
Aldulescu nu se situează în 
nicio direcţie caracterială 
canonică. Personajele sale se 
identifică cu o voce 
auctorială fără stridenţă. 
Poate fi comparat cu Marin 
Preda doar în direcţia 
comportamentismului. El 
mizează pe un stil caustic şi 
apasă pe latura realistă.” 

Despre volumul 
„Cronicile genocidului”, 
autorul Radu Aldulescu a 
afirmat că "povestea cărţii se 
întâmplă pe meleagurile 
argeşene. Locul este aici, însă 
personajele sunt inventate. 
Eu am locuit 5 ani în 
Mioveni. Pe mine mă leagă 
nişte nostalgii de această 
zonă. Personajul principal al 
acestei cărţi este acelaşi din 
cartea „Îngerul încălecat”, la 
o distanţă însă de 30 de ani. 
Cronicile genocidului se 
adună în apogeul epocii 
Iliescu-Constantinescu-
Băsescu. Viziunea asupra 
realităţii poate este mai dură 
şi mai macabră decât 
realitaea. S-ar putea totuşi ca 
realitatea să întreacă 
ficţiunea, să fie mai tragică 
decât ficţiunea.” 

Radu Aldulescu (n. 29 
iunie 1954, București) a 
debutat în 1993, la Editura 
Albatros, cu romanul „Sonata 
pentru acordeon”, pentru 
care a primit Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România. A 
mai publicat romanele: 
„Amantul Colivăresei” (ediția 
I, Editura Nemira, 1996; 
ediția a II-a, Editura Cartea 
Românească, 2006); „Îngerul 
încălecat” (ediția I, Editura 
Phoenix, 1997; ediția a II-a, 
Editura Cartea Românească, 
2011); „Istoria eroilor unui 
ținut de verdeață și 
răcoare” (ediția I, Editura 
Nemira, 1998); ediția a II-a, 
Editura Cartea Românească, 
2007); „Proorocii 
Ierusalimului” (ediția I, 
Editura Publicațiilor pentru 
Străinătate, 2004; ediția a II-
a, Editura Corint, 2006; ediția 
a III-a, Editura Cartea 
Românească, 2009; ediția a 
IV-a, Editura Cartea 
Românească, 2006); „Ana-
Maria și îngerii” (Editura 
Cartea Românească, 2010). A 
scris scenariul filmului 
"Terminus Paradis" (regizat 
de Lucian Pintilie), care a 
obținut Marele Premiu al 
Juriului la Festivalul de la 
Veneția. În anul 2008, a fost 
distins cu Premiul ″Ion 
Creangă″ al Academiei 
Române, pentru romanul 
„Mirii nemuririi”. În prezent, 
opera sa este publicată, ca 
serie de autor, la Editura 
Cartea Românească.  

 

Sabina Diacenco 

bibliotecar 

Radu Aldulescu, scriitorul periferiei româneşti, a lansat două noi 
volume 



Biblioteca Comunală 
Buzoeşti este situată în satul 
Vulpeşti la distanţă 
aproximativ egală faţă de 
celelalte zece sate ale 
comunei  şi la 40 km de oraşul 
reşedinţă, spre sud, chiar la 
intersecţia drumurilor către 
Roşiori şi Alexandria.  

A fost înfiinţată in anul 
1966, când se înregistra cartea 
cu numărul de inventar ,,1’’ şi 
avea ca locaţie căminul 
cultural. După câtiva ani 
postul de bibliotecar se 
remunerează cu indemnizaţie 
iar biblioteca este mutată în 
şcoală, apoi în grădiniţă, 
ambele amplasate în  acelaşi 
sat -Vulpeşti. Din  anul 1990 
funcţionează din nou cu 
normă întreagă având un fond 
de carte de aproximativ 8000 
volume. Odată cu inaugurarea 
noii primării, în anul 1994, 
bibliotecii îi revine, în sfârşit, 
un spaţiu elegant în incinta 
acesteia, unde se află şi astăzi. 
Colecţia, numărând 11 000 
unităţi de bibliotecă, cu acces 
liber, este la dispoziţia 
comunităţii fiind pe placul 
tuturor prin varietate şi 
noutate. 

Activitățile din bibliotecă 
se desfășoară pentru cititori, 
dar și cu sprijinul acestora. Cu 
unele s-au familiarizat deja, 
ele repetându-se în fiecare an 
(15 Ianuarie, 8 Martie, 1 Iunie, 
15 Septembrie). Altele sunt 
corelate cu cele mai 
importante evenimente vizate 
la nivel local, județean sau 
național. De un real succes s-
au bucurat prezentările de 
carte ale unor autori locali și 
activități - concurs ce au avut 
drept premiu o excursie la 
Biblioteca Județeană ,,Dinicu 
Golescu” Argeș. La reușita 
acestora a contribuit 
permanenta legătură cu 
școala, grădinița precum și 
sprijinul cadrelor didactice. A 
devenit tradiție ca, pentru 
clasa l, prima zi de școală să se 
încheie cu 

activitatea ,,Întâlnirea 
bobocilor cu biblioteca” în 
cadrul căreia colegii mai mari 
le prezintă locul amenajat 
pentru ei în bibliotecă, unde 
se vor întoarce imediat ce vor 
desluși tainele alfabetului. 
Sfârșitul de an școlar, face 
bilanțul și premiază ,,cel mai 
fidel cititor”, iar pe perioada 
sărbătorilor de iarnă , tot din 
bibliotecă , se aud colinde… 

Astfel, implicați direct în 
activitățile bibliotecii, vor 
continua să crească și să se 
instruiască iar într-o bună zi, 
vor căuta – firesc - ,,ceva 
material” pentru lucrarea de 
licență. De-a lungul celor 
douăzeci și doi de ani de 
experiență am trăit de multe 
ori bucuria unor astfel de 
momente. 

Fondul de carte este anual 
îmbogățit, cu suportul 
financiar oferit de autoritățile 
în drept, reușind astfel să 
ținem pasul cu cerințele 
actuale. Mai mult chiar, 
ultimul an va rămâne de 
referință pentru Biblioteca 
Comunei Buzoiești, aceasta 
fiind selectată să participe, 
alături de Biblioteca 
Județeană ,,Dinicu Golescu”, 
în programul BIBLIONET - 
LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA al 
fundației “Bill și Melinda 
Gates”. 

Se pare că astfel am 
câștigat pariul cu timpul 
deoarece, nici nu au fost încă 
aduse echipamentele și 
deja ,,inima” bibliotecii bate 
mai repede. Şi când spun asta, 
nu folosesc o personificare! - 
Micii cititori reprezintă 
această inimă - iar ei, sunt atât 
de nerăbdători la gândul că 
vor avea, chiar și pentru un 
timp limitat, la îndemână 
calculatoare, imprimantă, 
scaner, video-proiector pe 
care le vor folosi, împreună. 
Acest lucru îi face în mod cert 
mai responsabili, mai 
ordonați, învățând să-și 
respecte aproapele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-un alt registru, tot cu 
sprijinul bibliotecii județene, 
biblioteca comunală a mijlocit 
derularea unor cursuri de 
formare ale 
fundației ,,Lingua”, în urma 
cărora s-au obținut certificate 
de calificare pentru meseriile 
de brutar și lucrător 
comercial. 

Deși este atât de prezent 
in mijlocul comunității, 
bibliotecarul modern nu are 
nimic comun cu ,,bibliotecara” 
de tristă amintire din 
povestirile lui Dan Puric. Fac 
această remarcă și în numele 
colegelor și colegilor mei, în 
speranța reabilitării acestei 
controversate  meserii.                               

Am încercat, într-un spațiu 
restrâns și cât se poate de 
succint, să prezint doar câteva 
exemple din activitățile 
Bibliotecii Comunale Buzoiești 
în anul 2012. Ele sunt diferite 
de la o bibliotecă la alta, dar 
munca bibliotecarului este la 
fel, făcută cu dăruire și uneori 
cu încrâncenarea de a se face 
auzit în vremuri în care 
cuvintele nu se mai caută în 
dicționare, nu mai 
există ,,cuvinte potrivite” ci 
spuse la întâmplare... ca un 
atentat la frumoasa limbă 
romană! 

Elisabeta Păduroiu  
bibliotecar 

Biblioteca Comunală 
Buzoiești 

Biblioteca  Comunală BUZOIEŞTI  

se prezintă 
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,,Mereu în ipostaza de-a-mprăştia cuvinte, 

De păgubești geneza, sentințe dă-ți...sentințe! 

Mereu snopit de doruri ,treziilor te-mparte, 

Din nehotar de ore, hotărnicește-ți parte!” 

“LA MULŢI  ANI !” 

Colonel Ion Bratu 


