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 Recent reorganizată, într-o 

nouă structură, filiala Argeş a 

ANBPR îşi desfăşoară activitatea în 

sediul Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” şi este o structură 

puternică, având în componenţa sa 

151 de membri înscrişi. Aceasta 

este doar o exprimare cantitativă, 

dar având în vedere faptul că prin 

profesia pe care o reprezintă, 

fiecare membru, fiecare 

bibliotecar este o mare valoare, 

trebuie să conştientizăm marea 

forţă pe care o deţinem pe plan 

naţional.  

Prin acţiunile sale, filiala Argeş 

îşi propune şi în acest an să se 

implice cât mai activ în 

promovarea şi îndeplinirea 

obiectivelor ANBPR. Un alt obiectiv 

al filialei îl reprezintă angrenarea 

comunităţii locale în acţiunile 

desfăşurate de bibliotecă, 

promovarea profesiei de 

bibliotecar şi conştientizarea 

importanţei bibliotecii publice de 

către societate. 

Ce așteptări avem de la anul 

2013? Dezvoltarea profesională 

prin Cursuri de calificare/

specializare/perfecţionare la nivel 

de Asociaţie, apariţia trimestrială a 

buletinului informativ 

„BIBLIOSPHERE”, care înseamnă 

deschiderea noastră către lume, o 

carte de vizită incitantă, care 

dorim să aibă un rol profesional şi 

formativ viabil şi continuu, 

colaborarea permanentă cu 

membrii filialei şi instruirea 

acestora, promovarea serviciilor 

oferite de bibliotecă dincolo de 

zidurile acesteia, promovarea 

lecturii şi dezvoltarea plăcerii de a 

citi. 

Considerăm că este foarte 

important să vedem colaborarea 

dintre noi ca un factor benefic al 

dezvoltării noastre profesionale şi 

personale. Este bine să învăţăm 

unii de la alţii şi mai ales să fim 

uniţi. 

 

Mihaela Penaru 

Vicepreședinte ANBPR 

Filiala Argeș 

Punct. Şi de la capăt 
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Calendarul activităților 2013  

Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeş a fost 
invitată în data de 16 ianuarie 
2013, la Centrul Cultural Mioveni 
unde a avut loc o manifestare 
ocazionată de Ziua Naţională a 
Culturii, la atelierul de reflecţie şi 
dezbatere cu tema: Industriile 
Creative- motor de dezvoltare 
sustenabilă locală. 
         Manifestarea a fost 
susţinută de către reprezentanţi 
ai Asociaţiei pentru Promovarea 

Instituţiilor Culturale și s-a 
adresat în special tinerilor, 
punându-se accentul în mod 
deosebit pe faptul că afacerile 
creative pot salva economia unui 
oraș, acolo unde economiile 
tradiţionale, bazate pe 
agricultură, industrie sau comerţ 
au eșuat. 
          La eveniment au participat 
oameni de cultură, creatori, 
persoane care desfășoară 
activităţi în domeniul culturii și 

industriilor culturale, cadre 
didactice, factori de decizie din 
domeniul administrativ și al 
dezvoltării comunitare locale, 
tineri și elevi de liceu din 
localitate, reprezentanţi ai 
Primăriei Mioveni, media locală. 
 

Oana  Turcu 
bibliotecar 

Atelier de reflecție și dezbatere  

Nr. 

crt. 
Denumirea 

activităţii 
Perioada / data la 

care va avea loc 

evenimentul 

Responsabil/ 

Coorganizator 
Descrierea sumară a activităţii 

1 Bilanţ 2012  25 Ianuarie Biroul executiv 

al filialei 
Întâlnirea anuală cu membrii filialei, 

prezentarea raportului de activitate pe anul 

2012. 

2 Biblioteca - Şansa 

mea de dezvoltare 
Ianuarie-decembrie Panait Ionela 

Penaru Mihaela 

Campanie de informare cu privire la  

serviciile oferite de biblioteca si 

promovarea noutatilor editoriale din 

colectiile BJA 

3 Trăistuţa cu poveşti aprilie Penaru Mihaela 

Tudose Daniela 

Promovarea lecturii şi dezvoltarea plăcerii 

de a citi; activitate desfăşurată în colaborare 

cu Biblioteca Comunală Săpata şi Şcoala 

Săpata 

4. Profesia de 

bibliotecar: şansă şi 

oportunitate 

22 aprilie Mihaela Penaru Sesiune de instruire şi formare 

profesională, pentru bibliotecari în scopul 

creşterii competenţelor şi abilităţilor de 

comunicare în relaţiile cu publicul. 

5. Oraşul citeşte - 

Lecturi urbane – 

ediţiile III- IV 

Iunie-august Penaru Mihaela Campanie de promovare a lecturii. 

6, Editarea Buletinului 

informativ al Filialei 

ANBPR 

trimestrial Biroul executiv 

al ANBPR 
Editarea buletinului informativ 

Bibliosphere, publicaţie a ANBPR - Filiala 

Argeş 

7. Sprijinirea formării şi 

dezvoltării 

profesionale a 

membrilor filialei – 

Permanent Filiala Argeş 

ANBPR 
 Colaborare în grupurile de lucru ale 

ANBPR şi IREX pentru formare şi dezvoltare 

profesională, implicarea membrilor filialei 

în activităţile de formare propuse de 

ANBPR. 

8.  Sprijinirea 

organizării și 

desfășurării unor 

activităţi culturale şi 

profesionale: 

Permanent Filiala Argeş 

ANBPR 
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor  (18-24 

aprilie), Ziua Naţională a Bibliotecarului (23 

aprilie), Şcoala de vară a tinerilor 

bibliotecari, Nocturna bibliotecilor (21 

septembrie). 

Formare profesională 
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La sfârșitul lunii ianuarie 
2013, Centrul Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș, în colaborare cu Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România 
– filiala Argeș, a organizat o 
sesiune de informare cu privire 
la oportunități de finanțare prin 
accesarea fondurilor europene 
pentru dezvoltare rurală și 
serviciile de informare și 
asistență ale Uniunii Europene. 

La seminar, care s-a 
adresat persoanelor din 
administrația publică locală din 
zonele rurale ale județului Argeș, 
au luat cuvântul domnul 
Constantin Polexe - 
vicepreședinte al Consiliului 
Județean Argeș, domnul 
Gheorghe Iliescu – director al 
Oficiului Județean de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală și 
Pescuit și domnul Florin Povarnă 

– director executiv adjunct al 
Direcției pentru Agricultură și 
Dezvoltare Argeș, coordonator 
regional în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Prin acest eveniment s-a 
urmărit comunicarea 
elementelor de promovare a 
fondurilor europene destinate 
zonei rurale, în perioada 2007-
2013, dar și prezentarea 
perspectivelor pentru perioada 
2014-2020, punându-se accent 
pe exemple de proiecte care au 
fost depuse în mediul rural din 
județul Argeș prin axele 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
(PNDR): creşterea 
competitivităţii sectorului agricol 
şi silvic, îmbunătăţirea mediului 
şi a zonelor rurale, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale, LEADER, 
precum și măsurile acestora. 

Detalierea modului concret 
în care sunt finanţate investiţiile 
din fondurile europene pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală a 
suscitat interesul tuturor 
participanților la seminar: 
bibliotecari, multiplicatori de 
informație europeană, alte 
persoane din administrația 
publică locală. 

Partea a doua a 
evenimentului a adus în atenția 
celor prezenți noutățile legate 
de activitatea privind 
organizarea și funcționarea 
ANBPR – filiala Argeș, din ultima 
jumătate a anului trecut, 
generându-se, în final, discuții pe 
tema dezvoltării de noi servicii în 
bibliotecile publice argeșene. 

                                                                                                     

Ionela Panait                                                                                             

Ștefan Nicolescu Elena Georgeta                                                                                                     

consilieri de comunicare                                                                                            

Centrul Europe Direct Argeș  

Construim împreună viitorul  

 Pentru anul 2013, Aociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, 
organizează cursuri de calificare/perfecţionare pentru bibliotecari. Cursurile pot fi organizate local, 
doar în cazul în care există minim 15 bibliottecari înscriși. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul 
www.anbpr.org.ro sau pe contul de facebook al Bibliotecii Judetene Arges, https://
www.facebook.com/BJArges. 

Ofertă cursuri ANBPR 2013 

Nr. 
crt. 

Denumire curs Perioada 

1.  Marketing-ul Serviciilor de Bibliotecă  05-09.08.2013 

2. Advocacy și Politici Publice 12-16.08.2013 

3. UNIMARC 1 Bibliografic/UNIMARC 2 Fișiere de autoritate  
 
08-12.07.2013/ 
16-20.09.2013 
 
05-09.08.2013 
 
19-23.08.2013 
12-16.08.2013 
 
19-23.08.2013 
 
02-06.09.2013 

4. Tehnici de cunoaștere și comunicare cu segmentul de public 

5. Tehnici de comunicare instituţională, rolul echipei  

6. Organizarea și valorificarea  patrimoniului cultural naţional din colecţiile 
bibliotecilor 

7. Ateliere de lucru (3-5 zile) 

 Management de bibliotecă  

 Managementul proiectului 

 Organizarea agendei de lucru/managementul carierei  

 Bibliotecarul 2.0. Modele comportamentale 

 Bibliotecarul—animator cultural 

8. Curs calificare/perfecţionare Bibliotecar Studii Medii/Superioare (Convocarea 
I) curs și evaluare parţială 

01-12.07.2013 
Bușteni 

9. Curs calificare/perfecţionare Bibliotecar Studii Medii/Superioare (Convocarea 
II) curs și evaluare finală 

15-26.07.2013 
Bușteni 

10. Curs de perfecţionare Competenţe informatice (Dezvoltarea serviciilor de 
bibliotecă) 

08-12.07.2013 
22-26.07.2013 

http://www.anbpr.org.ro
https://www.facebook.com/BJArges
https://www.facebook.com/BJArges
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Domeniul statistic este un 
domeniu foarte generos care 
permite interpretarea datelor 
măsurabile în toate manierele. 
Matematic se poate studia şi 
interpreta - evoluţia fondului de 
publicaţii în ani, structurile 
procentuale ale colecţiilor, sau 
ale colecţiilor de carte 
împrumutată după domenii, 
indici de achiziţie sau indici de 
circulaţie a colecţiilor, rata de 
înnoire a colecţiilor, sau indicii 
financiari ai instituţiei.  

Datele cantitative şi 
calitative asupra serviciilor de 
bibliotecă, asupra utilizării 
bibliotecii şi asupra utilizatorilor 
ei sunt esenţiale pentru 
dezvăluirea şi confirmarea 
valorii remarcabile pe care o 
oferă bibliotecile. Statisticile de 
bibliotecă sunt necesare pentru 
gestionarea efectivă a 
bibliotecilor, dar ele sunt chiar 
mai importante când este vorba 
despre promovarea serviciilor de 
bibliotecă în faţa diferitelor 
segmente interesate: factorii de 
decizie politică şi posibilii 
finanţatori, managerii şi 
personalul bibliotecii, utilizatorii 
actuali şi potenţiali, mass-media 
şi publicul larg. 

Biblioteca utilizează un 
număr limitat de indicatori 
statistici cu dimensiuni/măsuri 
clar şi unitar definite. Ei 
sintetizează latura cantitativă a 

activităţii şi au o anumită 
relevanţă în procesul de 
planificare, realizare, raportare, 
evaluare şi control. 
    Principalii indicatori utilizaţi 
până acum în care se regăsesc 
activităţile specifice de 
bibliotecă sunt: 
Indicatori pentru resurse 
materiale: 

 Documente în colecţii per 
capita: calculaţi dupa 
formula (Nr. Total de 
documente/Populaţia ţintă) 

 Documente achiziţionate la 
1000 de locuitori: (Nr. Doc. 
Achiziţionate /Pop. ţintă 
X1000); 

Indicatori de utilizare: 

 Utilizatori înscrişi ca % din 
populaţie: (Nr. Utilizatori 
înscrişi/Pop. ţintă X100) 

 Documente difuzate per 
capita: (Nr. Doc. Difuzate/
Pop. Ţintă) 

Indicatori de cost: 

 Cheltuieli curente din 
finanţare bugetară per 
capita: (Cheltuieli curente 
din finanţare bugetară/Pop. 
Ţintă X 1000) 

   Cheltuieli pentru personal 
per capita: (Cheltuieli 
pentru personal/Pop. ŢintăX 
1000 
Stabilirea acestor indicatori 

se bazează pe un sistem de 
raportare unitar şi uniform a 

datelor statistice care reflectă 
activitatea compartimentelor şi 
bibliotecilor filiale din bibliotecă. 

Analiza datelor statistice 
privind activitatea bibliotecii, cu 
ajutorul cărora se stabilesc 
indicatorii conduce la unele 
concluzii. Datele statistice 
înregistrează şi reflectă situaţia 
diverselor intrări (resurse) şi 
ieşiri (rezultate) atât la nivelul 
serviciilor/filialelor, cât şi pe 
ansamblu . 

Pe baza indicatorilor 
statistici putem urmări 
modificările care subliniază 
ritmul schimbărilor de la un an la 
altul, modul de utilizare a unei 
biblioteci, gradul de intensificare 
a lecturii, a studiului în 
bibliotecă, atât ca frecvenţă a 
cititorilor cât şi ca număr de 
documente consultate, 
modificările intervenite în 
structura şi nivelul lecturii, 
dinamica consultării colecţiilor 
sau a unor anumite categorii de 
colecţii. 

Indicatorii statistici şi datele 
cantitative adesea ne sprijină în 
contact cu exteriorul. Pe baza lor 
furnizăm răspunsuri nu numai la 
cererea Direcţiei Judeţene de 
Statistică, dar şi la numeroase şi 
variate solicitări. 

 
Mihaela Penaru 

Vicepreședinte ANBPR - 
Filiala Argeș 

Statistica de bibliotecă - datele fac diferența 

Biblioteca fără ziduri 

ANBPR – Filiala Argeș a 
iniţiat o campanie de informare, 
Biblioteca fără ziduri cu privire la 
serviciile oferite de bibliotecă și 
promovarea noutăţile editoriale 
din colecţiile Bibliotecii Judeţene 
„Dinicu Golescu” Argeș. 

Campania se desfășoară 
lunar, pe tot parcursul anului 
2013, în bibliotecile și școlile din 
judeţ, în colaborare cu Centrul 
Europe Direct Argeș, care 

prezintă campania Șansa mea în 
Europa. Prima activitate a 
debutat la Liceul Tehnologic 
„Dinu Brătianu” din Ştefănești. 
În cea de-a doua lună activitatea 
s-a desfășurat la Colegiul Tehnic 
„Armand Călinescu” din Pitești, 
iar luna martie cei informaţi au 
fost cei de la Şcoala Generală 
„George Topârceanu” din 
Mioveni.  

Campania a avut un impact 

pozitiv asupra tinerilor 
exprimându-și dorinţa de a folosi 
serviciile noastre de bibliotecă. 

                                                                                                             
Daniela Tudose                                                                                                     
secretar ANBPR                                                                                                   

Filiala Argeș 

Ghidul bibliotecarului debutant 

Activități în bibliotecă 
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Ziua Națională a Artei Fotografice celebrată la Biblioteca 
Județeană Argeș 

 Arta este făcută de oameni 
pentru oameni, iar arta 
fotografică nu se îndepărtează 
de acest statut.  Fotografia este 
vrajă, dragoste, amintire. Este un 
miracol ce ne unește, chiar dacă 
distanţa e prea mare, este arta 
de a fura timpului o firimitură de 
clipă. Datorită posibilităţilor 
multiple de sugestie, fotografia 
poate deveni un tărâm de 
poveste, cu contraste 
spectaculoase. 

Ziua de 11 ianuarie a fost 
desemnată Zi Naţională a Artei 
Fotografice. Desemnarea nu este 
întâmplătoare – 11 ianuarie este 
ziua de naștere  a lui Carol Popp 
de Szathmary, pictor și grafician 
transilvănean, care a trăit și a 
lucrat în București o jumătate de 
secol. Carol Popp de Szathmary 
este primul fotograf de artă și 
documentarist din Regatul 
Român, unul dintre primii zece 

fotografi din Europa. A fost 
fotograful personal al 
domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza și al regelui Carol I. În 
perioada 1860-1870, a publicat 
un volum cuprinzând 100 de 
fotografii. Tot el  a realizat și 
primul reportaj de război din 
lume, este vorba despre 
Războiul din Crimeea. 

Biblioteca Judeţeană Argeș a 
vernisat, în după-amiaza zilei de 
10 ianuarie, expoziţia În 
memoriam Carol Popp de 
Szathamary, la iniţiativa 
Fotoclubului LENS din Pitești, 
club coordonat de Ion Sănduloiu, 
șeful Serviciului Salvamont 
Argeș. Autorii - Ion Sănduloiu, 
Andreea Sănduloiu, Liviu 
Dumitru și Cătălin Matei – au 
reţinut atenţia prin 
profesionalismul binecunoscut 
deja, dozajul emoţie-perspectivă 
epică funcţionând după 

principiul vaselor comunicante. 
Peisajul și portretul ţin capul de 
afiș, deloc de neglijat fiind 
panotarea, care pune în valoare 
calităţile și intuiţia artistică ale 
fiecărui autor în parte.Gazda 
evenimentului, dr. Octavian 
Mihail Sachelarie, a încurajat 
iniţiativa tinerilor de a realiza 
astfel de expoziţii și a promis că, 
în fiecare an, pe 11 ianuarie, 
Biblioteca Judeţeană Argeș va fi  
deschisă larg pentru cei ce vor să 
expună aici. 

Invitaţi speciali la eveniment 
au fost vicepreședintele 
Consiliului Judeţean, Constantin 
Polexe, consilierul judeţean 
Denisa Zevedei și  Gabriela 
Pendiuc, director al Şcolii 
Populare de Arte și Meserii.   

 
Gabriela Rădulescu  

bibliotecar  

154 de ani de la Unirea Principatelor Române 

În cadrul proiectului Istoria 
românilor în context european, 
începând cu data de 20 ianuarie 
2012, Biblioteca Judeţeană 
Argeș, a găzduit expoziţia tema-
tică 24 ianuarie. Unirea Princi-
patelor Române, cu ocazia 
împlinirii a 154 de ani de la 
înfăptuirea acestui eveniment. 

Expoziţia a cuprins: obiec-
te, monograme, steme, decora-
ţii ce au aparţinut lui Cuza (ex. 
Insigna Ordinului Unirii, Crucea 
Sf. Mauriciu) – facsimile din 
Ifrimi Sorin, Alexandru Ioan 
Cuza, steme, monograme, de-
coraţii, Editura Kolos, Iași, 2009; 
prezentarea castelului de la 
Ruginoasa (reședinţă 
domnescă între anii 1862-
1866 ); prezentarea pictorului 
oficial (Carol Popp de Szathma-
ry) al domnitorului Cuza, date 
biografice despre doamna Ele-
na Cuza, iar un loc aparte a fost 
dedicat celor mai cunoscuţi 
diplomaţi români și străini. 

Din fondul Colecţiilor speci-
ale al Bibliotecii Judeţene a fost 
expusă lucrarea acestuia Croni-
cele României sau Letopiseţele 
Moldovei şi Valahiei, tom.I, 
Imprimeria Naţională C.N. Ră-
dulescu, Bucuresci,1872, pe a 

cărei pagină de titlu/ verso 
întâlnim aurograful lui Mihail 
Kogălniceanu și numărul exem-
plarului. Tot din acest fond, a 
fost expusă lucrarea marelui 
om politic argeșean Ion C. Bră-
tianu (1821- 1891), Mémoire 
sur la situation de la Moldo- 
Valachie depuis le traité de 
Paris, Chez A. Franck , Libraire- 
Éditeur, Paris,1857. Deși, reali-
zată sub forma unui pamflet, 
aceasta reprezintă o importană 
sursă documentară, făcând 
cunoscute deciziile Congresului 
de la Paris, cuprinse în Tratatul 
din 30 martie 1856, care regle-
mentau ,,chestiunea moldo- 
română”. O personalitate mar-
cantă a acestei perioade este 
Vasile Alecsandri prezent în 
cadrul expoziţional prin lucra-
rea Poesii populare ale români-
lor, Tipografia Lucrătorilor Aso-
ciaţi, Bucuresci,1866. Lucrarea 
cuprinde donaţia manuscrisului 
cărţii pe care autorul o fa-
ce ,,Asilului de copii-găsiţi”, 
aflat sub îngrijirea doamnei 
Elena Cuza, cât și scrisoarea de 
mulţumire în care doamna Cuza 
scrie:,, această lucrare este o 
comoară adevărată pentru 
bieţii mei micuţi, şi o primesc cu 

recunoscinţă ”. 
Expoziţia cuprinde și lito-

grafiile realizate de pictorul lui 
Cuza, Carol Popp de Szathmary. 
Prolific desenator și gravor, va 
semna o serie de litografii, cum 
ar fi "Solemnitatea Adunării Ad
-Hoc din Ţara Românească", va 
picta "Portretul lui Alexandru 
Ioan Cuza", în stilul portretelor 
de aparat ale vremii, și va lăsa o 
imagine a "Doamnei Elena 
Cuza". 

În cadrul expoziţiei există și 
documente facsimil ce aparţin 
Arhivelor Statului Pitești – Ar-
geș: programul intitulat Dorin-
ţele Românilor privind unirea 
Principatelor Române (1857), 
procesul verbal prin care adu-
narea Ad-hoc a Ţării Românești 
a adoptat programul de unire a 
Principatelor, textul Proclama-
ţiei adresat românilor de Cuza 
(1861), firmanul sultanului 
Abdul Aziz prin care recunoștea 
Unirea Principatelor sub Cuza 
(1861). 
 

Magdalena Roșoiu 
Gabriela Rădulescu 

bibliotecar 
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Informare şi sensibilizare în cadrul proiectului -  
       Tu şi schimbările climatice  

Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu" şi Centrul 
Europe Direct Argeş continuă şi 
în anul 2013 Proiectul Tu şi 
schimbările climatice, proiect 
derulat pe parcursul anului 
2012, care şi-a propus să 
sensibilizeze generaţiile tinere, şi 
să le conştientizeze de faptul că 
problema modifcărilor globale 
ale mediului este una deosebit 
de complexă, că niciodată nu a 
existat o atât de mare 
preocupare pentru viitorul 
mediului înconjurător la nivel 
global ca în prezent.  

Protecţia mediului 
constituie o prioritate a 
dezvoltării economico-sociale, 
ce are ca scop obţinerea unui 
mediu curat şi sănătos, care să 
nu afecteze posibilităţile de 
dezvoltare ale generaţiilor 
viitoare.  

Probleme ca despăduririle 
sau degradările de teren, 
poluarea apelor marine și a 
apelor dulci, subţierea stratului 
de ozon, și mai ales încălzirea 
climatică datorată efectului de 
seră sunt privite cu o justficată 
îngrijorare, atât de oamenii de 

știinţă, cât și de publicul larg. 
Proiectul Tu şi schimbările 

climatice este derulat de 
bibliotecarele Sabina Dumitru, 
Iulia Tue şi Cristina Baciu, în 
colaborare cu Centrul Europe 
Direct Argeş din cadrul 
Bibliotecii Judeţene "Dinicu 
Golescu" Argeş, alături de 
înv.Marilena Dinuţa, şi se 
aderesează unui grup de elevi de 
la Liceul de Artă "Dinu Lipatti" 
din Piteşti. 

În cadrul proiectului 
activităţile sunt desfășurate cu 
ocazia unor evenimente speciale 
din Calendarul Internaţional de 
Mediu, prin prezentări power 
point, filme documentare, 
acţiuni practice de protecţia 
mediului. 

În data de 30 ianuarie 
2013, a avut loc deschiderea 
proiectului, cu o oră de lectură și 
informare pe tema Pământul - 
casa noastră. De asemenea 
elevii au realizat și prezentat 
creaţii literare în cadrul temei 
respective. În data de 22 
februarie 2013, elevii s-au 
bucurat de o oră de informare  
pe tema Cum putem ajuta 

Pământul?, urmată de realizarea 
unor afișe tematice expuse în 
Secţia Tinerilor din cadrul 
Bibliotecii Judeţene Argeş. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a 
Apei din 22 martie 2013, a avut 
loc o vizită la SC Apă Canal 2000 
SA, vizită de informare, urmată 
de completarea de chestionare 
pe baza informaţiilor primite. 

În data de 5 iunie 2013, cu 
ocazia Zilei Mondiale a Mediului 
Înconjurător, la Biblioteca 
Judeţeană Argeş va avea loc un 
concurs pe echipe în cadrul 
temei Tu şi schimbările 
climatice, completarea de 
chestionare cu tematică 
ecologică şi realizarea de afişe. 

Prin derularea acestui 
proiect Biblioteca Judeţeană 
Argeș speră să contribuie la 
educarea și conștientizarea 
cetăţeanului despre importanţa 
protecţiei mediului, acest lucru 
realizându-se prin transmiterea 
către generaţiile viitoare a unui 
mediu curat și sănătos.  

 
Iulia Tue 

Cristina Baciu 
bibliotecar 

În perioada  1 octombrie 
2012 – 31 martie 2013, la Biblio-
teca Judeţeană"Dinicu Golescu" 
Argeș, s-a desfășurat un Curs de 
limba franceză intitulat 
Apprendre, chanter, jouer în 
cadrul căruia participanţii, 30 la 
număr, au avut ocazia să se joa-
ce, să cânte, să recite poezii, 
toate acestea cu scopul de a le 
trezi interesul pentru a deprinde 
noţiunile de bază ale limbii fran-
ceze. Elevii cu vârsta cuprinsă 
între 9 și 13 ani, veniţi aici, dor-
nici de a învăţa lucruri noi despre 
această limbă clară, precisă 
(pronunţie, vocabular, civilizaţie) 
s-au remarcat prin entuziasmul, 
voinţa și puterea de muncă pe 
care le-au demonstrat pe parcur-
sul desfășurării cursului.  

La baza acestui curs au stat 
câteva dintre cele mai importan-

te metode moderne de învăţare 
și predare cum ar fi: jocul, con-
versaţia, prezentările în power 
point etc. Utilizarea jocului, ca 
metodă non-formală în desfășu-
rarea lecţiei este necesară deoa-
rece participanţii se simt liberi, își 
explorează și își pun în valoare 
abilităţile cunoscute și mai puţin 
cunoscute, își însușesc mult mai 
bine cunoștinţele.  

Am avut plăcerea să văd că 
toată munca depusă atât de 
mine cât și de elevii mei a fost de 
bun augur. Aceștia din urmă au 
cântat, au învăţat poezii și au 
desenat, biblioteca oferindu-le 
resursele necesare pentru ca 
acest lucru să fie posibil. 

În timpul derulării cursului, 
copiii au fost conștienţi de faptul 
că în secolul nostru este foarte 
importantă calitatea informaţii-

lor, iar accesul la acestea se face 
prin cunoașterea unei limbi străi-
ne. 

Scopul acestui curs a fost 
atât învăţarea limbii franceze, cât 
și stârnirea dorinţei de cunoaște-
re a valorilor, tradiţiilor, culturii 
franceze. Datorită interesului pe 
care copiii l-au manifestat voi 
continua acest proiect care, zic 
eu, este unul benefic pentru 
comunitate și care aduce un plus 
de cunoștinţe pentru cei care au 
o înclinaţie spre limbile străine. 
Biblioteca Judeţeană Ar-
geș ,,Dinicu Golescu”  va pune 
întotdeauna la dispoziţie tot ce 
este necesar pentru desfășurarea 
unui astfel de curs. 

 
Ramona Rădoi  

bibliotecar  

Curs de limba franceză - Apprendre, chanter, jouer  
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Dacă e a doua săptămână 
din lună şi, mai ales, dacă e 
miercuri a doua săptămână din 
lună, atunci e Clubul Iubitorilor 
de Cultură la Curtea de Argeş. Şi 
pentru că, din când în când, 
invitaţii sunt imposibil de 
comparat – unii cu ceilalţi sau 
unii cu alţi invitaţi CIC – aş vrea 
să vă spun ce a însemnat Clubul 
din februarie. 

Întrunirea a fost anunţată 
des, îngroşat şi colorat, pentru 
că cei trei protagonişti meritau 
toată atenţia publicului dornic 
de evenimente de cultură. După 
introducerea care nu l-a scăpat 
pe domnul Marian Ghiţă, 
coordonatorului clubului şi 
directorul Bibliotecii Municipale 
Curtea de Argeş, de ceva emoţii 
– care, de altfel, fac tot 
evenimentul mai credibil şi mai 
aproape de suflet – primul 
prezentat a fost Cristian Cocea, 
ziarist şi om de cultură, dar venit 
în calitatea lui de scriitor. 

„Ghidul României 
misterioase” (ediţia a doua) şi 
„Maimuţe sub tricolor” au fost 
titlurile pe care le-a lansat cu 
această ocazie. Primul ca un 
omagiu adus misterului 
fascinant al României prinsă în 
fotografii, iar al doilea ca 
punerea în vizorul nostru a 
României din ultimii patru ani, 
fără înflorituri de peisaj. Două 
lucruri complet diferite, opuse 
ca mesaj, dar, cel puţin aparent, 
cu aceeaşi dragoste de 
patriotism. Un discurs 
interesant, cursiv şi spus cu o 
voce captivantă, însă cu o 
evidentă dezamăgire faţă de 
„tinerele generaţii”. Un om 
extrem de informat şi, aş putea 
paria, un partener excelent de 
discuţie despre misterele ţării 
noastre. 

Cristina Onofre, prietenă de
-a clubului şi poet implicat, activ 
şi recunoscut pe plan european 
a primit, printre multe referinţe 
semnate de critici consacraţi ai 
poeziei moderne, două premii la 
Paris: “Poétes sans frontiéres – 
2004 şi “Prix de la 
Francophonie” – 2007. Un astfel 

de om, s-ar zice, îşi plimbă 
atenţia pe sus, pe acolo pe unde 
marii artişti ar trebui să stea. 
Tocmai de aceea uimirea mea 
cea mare a fost s-o văd pe 
respectabila doamnă, mascată, 
recitându-şi versurile. 

Ştiţi cum e când priviţi 
importanţi actori pe scenă şi nu 
v-aţi sătura privind? Ei bine... 
Cristina Onofre a reuşit asta. Şi 
să nu uităm că e poate cel mai 
greu lucru să-ţi rosteşti cu voce 
tare gândurile, ştiut fiind faptul 
că poezia e gândul cel mai 
ascuns pus pe foaie, 
preschimbat în aşa fel încât doar 
tu, ca autor, îl recunoşti. 

Poeta, plină de viaţă, de 
zâmbete şi de intonaţii, a recitat 
din patru volume de-ale sale, 
fiecare volum cu poveştile lui, cu 
tonul lui şi cu „recuzita” 
necesară – mască, joben, 
maramă sau flori în păr. Între 
secvenţele lirice, Ducu 
Gheorghiescu şi-a prezentat 
partea lui de lirism. 

Fotograful a surprins, în 
două filme scurte, peisaje 
româneşti (ce potrivire fericită, 
să ai toată opera Clubului legată 
strâns de frumuseţile ţării 
noastre!): culorile munţilor sau 
puterea apei. Al treilea colaj a 
fost un fel de „Mulţumesc”, aşa 
cum doar artiştii vorbesc între ei, 
pentru că Ducu a alăturat 
fotografiilor sale versuri de-ale 
Cristinei. Dacă fotografiile au 
fost alese în urma găsirii unor 
pasaje lirice sau dacă „vorbele” 
poetei au fost căutate pentru a 
completa imaginile, nu vor şti 
decât ei doi.  Cert este că, 
aşa cum au mărturisit amândoi, 
niciunul nu a creat gândindu-se 
la creaţia celuilalt, deci nimic nu 
a fost premeditat; doar magie 
artistică – să fie pentru că 
amândoi sunt, prin diplomă, 
ingineri?... 

Multe cuvinte sunt de 
prisos. Documentele online cu 
informaţii bio/bibliografice ale 
celor trei sunt la orice „click”, iar 
atmosfera creionată nu poate fi 
explicată în vorbe, oricât am 
încerca. Clubul Iubitorilor de 

Lectură din februarie a fost ieşit 
din comun, în cel mai nobil sens 
al cuvântului. Puteţi să vă 
transpuneţi, doar puţin, citind 
versurile Cristinei Onofre, 
admirând fotografiile lui Ducu 
Gheorghiescu şi dezlegând 
misterele României din volumele 
lui Cristian Cocea. Mai mult 
decât atât, data viitoare când vă 
trece pe la urechi orice 
combinaţie între numele lor şi 
„CIC” să vă notaţi ca „ocupată” a 
doua miercuri din luna 
următoare. 

Dintr-un cerc cultural, 
artistic şi „ingineresc”, vă salut!       

 
Andra Pavel 

voluntar  
Biblioteca Municipală 

Curtea de Argeş 
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Oameni de seamă ai satului Musăteşti 

În ziua de 21 februarie, la 
Biblioteca Comunală "Ionel 
Cristescu-Muşăteşti", s-a 
comemorat 4 ani de la trecerea 
în nefiinţă a importantului fiu al 
satului Muşăteşti, cel care a fost 
Ionel Cristescu –Muşăteşti: poet, 
publicist şi prozator. 

Născut şi crescut în satul  
Muşăteşti al judeţului Argeş, 
Ionel Cristescu a urmat clasele 
primare la şcoala din satul natal. 
Încă din aceste clase s-a distins 
ca un copil cuminte şi elev 
silitor, iar cursurile Şcolii 
Gimnaziale şi liceale le-a urmat 
în oraşul Piteşti. Cursurile 
Facultăţii de Agronomie le face 
în oraşul Craiova, ca mai apoi, 
timp de 26 de ani să se dedice 
meseriei de agronom. Deşi 
agronom de meserie toată viaţa 
a fost pasionat de arta literară. 
În liceu era secretarul Cenaclului 
literar pe liceu şi responsabilul 
cu Gazeta Literară. 

După pensionare 
desfăşoară o bogată activitate 
literară îmbinând poezia cu 
patriotismul, şi mai ales cu 
evocarea personalităţilor de 
seamă din istoria satului 
Muşăteşti. A cercetat trecutul 

istoric al satului mergând pe 
urmele înaintaşilor pe care le-a 
evocat cu dragoste şi talent în 
lucrările sale. 

Popa Dincă, cel mai strălucit 
exemplu ce se ridică din rândul 
semenilor săi fiind caracterizat 
de dârzenia perseverentă, duce 
o luptă de martir pentru făurirea 
unei vieţi mai bune a ţăranului 
din Muţăteşti. La şcoala sa au 
învăţat carte o seamă de tineri  
din Muşăteşti şi din satele 
învecinate. În anul 1857 ridică 
biserica din Muşăteşti, astăzi o 
adevarată citadelă a satului. 

Constantin Dobrescu–Argeş, 
a frecventat cursurile 
Universităţii din Bruxelles, 
obţinând diploma de doctor în 
drept. Cu neîntrcută putere de 
muncă şi vointă neînfrântă, şi-a 
dedicat toată viaţa, luptei pentru 
ridicarea păturei ţăraneşti, la o 
stare mai bună. A înfiinţat 
Biblioteca Comunală, a ţinut 
conferinţe şi întruniri culturale 
cu fruntaşii satului. 

Alexandru Valescu, ţăranul 
cărturar, a fost învăţător la 
Muşăteşti, şi cel mai de seamă şi 
mai apropiat colaborator al lui 
Dobrescu Argeş. Părtaş la lupta 

pentru ridicarea ţăranului dusă 
de C. Dobrescu-Argeş a înfiinţat 
Gazeta Ţăranilor şi Gazeta 
Poporului al cărui director a fost 
aproape 40 de ani. 

Nicolae GH. Teodorescu, a 
înfiinţat Căminul Cultural "C. 
Dobrescu-Argeş" din Mansarova, 
astăzi Bulgaria, îndeplinind 
funcţia de director. Pentru 
meritele sale, i se oferă de 
Consiliul de Stat titlul de 
învăţator emerit pentru 
activitatea îndelungată şi merite 
deosebite. A obţinut ordinul 
Meritul Cultural clasa a-III-a în 
1969 cu prilejul deschiderii 
Muzeului Satului, unde a fost 
principalul iniţiator, coordonator 
şi susţinător. A fost 
corespondent şi laureat al 
Academiei. 
 

Gabriela  Șendroiu 
Biblioteca Comunală 

Mușătești  

Biblioteca municipală „Ion 
Barbu” din Câmpulung a găzduit 
cea de a X-a ediţie a manifestării 
culturale intitulate „Surâsul 
mamei în prag de primăvară”.  
Un eveniment dedicat exclusiv 
mamei şi care s-a bucurat de 
prezenţa numeroasă a mai 
multor personalităţi din 
comunitate. 

Motiv de mare bucurie 
pentru preotul Ştefan 
Ştefănescu, directorul Bibliotecii 
municipale, care a ţinut să 
remarce: "Marele om de cultură, 
musceleanul Dan Simonescu, 
membru al Academiei Române, 
ne învaţă că orice formă de 
cultură înnobilează sufletul, iar 
atunci când manifestarea de 
spirit se desfăşoară în bibliotecă, 
aici unde se asigură naşterea şi 
dezvoltarea valorilor, 
încărcătura spirituală este cu 
atât mai mare". 

Valorile se nasc în biblioteci 
pentru că aici există un volum 
mare de informaţii atât pe 
suport clasic respectiv pe hârtie, 
cât și pe suport electronic, iar 
valorile știu să se întoarcă cu 
recunoștinţă spre Dumnezeu 
care le-a dat viaţă, dar și spre 
părinţii care i-au născut și 
crescut, dar mai ales spre mamă, 
cea care are o legătură directă 
cu Dumnezeu, pentru că naște 
prunci dăruiţi de Creator. Iată și 
acești prunci au dorit să aducă 
un zâmbet mamei și cu ocazia 
zilei de 1 și 8 martie oferindu-le 
aceste lucrări care împodobesc 
biblioteca transformând-o într-o 
adevărată sărbătoare. 

Fiind la cea de a X-a ediţie a 
acestei manifestări culturale și 
derulând timpul, gazdele își aduc 
aminte cu emoţie când doamna 
profesoară Luminiţa David le-a 
călcat pragul sfioasă și le-a 

propus un parteneriat 
educaţional în care să omagieze 
mamele. Preșcolarii care au 
debutat atunci, astăzi au 15-16 
ani și sunt convinși că își vor 
aminti cu emoţie de mamele lor. 
Această acţiune a fost preluată 
din mers cu același 
profesionalism de doamna 
directoare Florentina Roșca 
dimpreună cu destoinicul corp 
de cadre didactice. 
  

Cristian Militaru 
Biblioteca Municipală  

"Ion Barbu"Câmpulung  

Surâsul mamei în prag de primăvară 



BIBLIOSPHERE, NR. 1/2013 Pagină 9 

Luni, 18 februarie, la 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu 
Golescu" Argeş a avut loc 
vernisajul unei inedite expoziţii 
de grafică şi caricatură, expoziţie 
realizată de artistul plastic 
brăilean Costel Pătrăşcan.  

Caricaturistul Costel 
Pătrășcan este câștigătorul a 38 
de premii internaţionale și a 68 
de premii naţionale și are la 
activ 45 de expoziţii naţionale și 
alte  trei în afara ţării (Bruxelles, 
Chișinău și Shanghai), fiind cotat 
ca unul dintre cei mai buni 
graficieni ai momentului. În 
prezent, acesta este caricaturist 
editorialist la Academia 
Caţavencu și, în trecut, a 
colaborat cu mai multe publicaţii 
- Adevărul, Evenimentul Zilei, 
Săptămâna Financiară, Plai cu 
Boi, Aspirina săracului, DC News.  
Are, de asemenea, tipărite/
editate trei albume de 
caricatură: Libidoul la electorat 
(2009), Fabricat în România 
(2010) Istoria literaturii române. 
Erată (2011). 

„Pasiunea pentru caricatură 

a devenit profesie și imediat 
după Revoluţie, când am fost 
liberi să ne exprimăm, am 
publicat prima mea caricatură, 
într-un ziar din Brăila, apoi, la 
jumătate de an, în Adevărul. 
Sunt un privilegiat, pentru că fac 
ceea ce-mi place și, mai ales, 
ceea ce mă pricep cel mai bine, 
și trăiesc din caricatură, astfel 
pasiunea pentru desen, grafică a 
devenit profesie. Ce înseamnă 
pentru mine caricatura? Este o 
atitudine faţă de ceea ce se 
întâmplă. Şi mi-ar plăcea să cred 
că pot schimba unele lucruri, dar 
nu îndrăznesc să cred că pot să 
le schimb. Faptul că spun ceea 
ce cred, că cineva îşi pune 
întrebări sau îi dau de gândit 
anumite caricaturi mă face să 
cred că fac o treabă bună. Sunt 
ca un peşte sanitar în acvariu... 
Caricatura de presă este cea 
care se identifică cel mai bine cu 
realitatea zilelor noastre, 
personajele mele preferate fiind 
cele aflate la putere, de aceea 
caricaturistul este tot timpul în 
opoziţie", a declarat Costel 

Pătrăşcan. 
„O caricatură bună 

înseamnă artă, meșteșug, dar 
mai ales inteligenţă. Şi toate 
aceste calităţi le are, le posedă 
caricaturistul Costel Pătrășcan, 
invitatul nostru, cel care astăzi 
își expune lucrările pline de 
umor. Puteţi vizita expoziţia 
acestuia și cred că o cură de râs 
sau de zâmbet nu face rău 
nimănui... Iar la vară, împreună 
cu Costel Pătrășcanu, o să le 
pregătim piteștenilor un 
eveniment cultural", a 
menţionat gazda acestui 
manifestări de excepţie pentru 
publicul argeşean, Octavian 
Mihail Sachelarie, directorul 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu". 

Expoziţia de grafică și 
caricaturi a artistului plastic 
Costel Pătrășcan a fost deschisă 
publicului larg, în holul central al 
bibliotecii până la data de 2 
martie. 

 
Miruna  Matei 

bibliotecar 

Într-o atmosferă de 
primăvară şi de sărbătoare, vin-
eri, 8 martie, la Biblioteca 
Judeţeană „Dinicu Golescu” 
Argeş Alex Ştefănescu, critic şi 
istoric literar, prozator, drama-
turg, publicist, realizator de 
emisiuni TV, şi-a lansat cartea 
„Cum e să fii femeie?” şi a 
susţinut conferinţa publică „Cine 
mai are nevoie azi de litera-
tură?”, iar Cristian Bădiliţă, istor-
ic al creştinismului timpuriu, 
deopotrivă poet şi eseist, şi-a 
prezentat antologia de poezii: 
„Jucaţi-vă mai des cu focul” şi 
„Fată frumoasă”. 

„Încă din copilărie mi-am 
dorit să înteleg cum sînt fetele, 
prin ce diferă de băieţi. Nu era o 
curiozitate erotică, ci una in-
telectuală, tehnică. ...De-a lungul 
întregii vieţi, feminitatea mi s-a 
părut o enigmă. Nu numai 
anatomia femeii în legătură cu 
care m-am lămurit, ci şi modul 
cum îşi reprezintă femeia lumea 
şi cum se situează în ea. Deşi 
comunic bine cu aceste graţioa-

se făpturi (cu unele mai bine 
decît cu bărbaţii), nu înţeleg 
aproape deloc cum gîndesc ele. 
Mereu m-am întrebat cum e sa 
fii femeie? Mai uşor înţelegeam 
cum e să fii copac. Faptul că un 
copac stă mereu în acelaşi loc şi 
valorifică modest şi răbdător 
ceea ce se găseşte acolo 
seamănă într-o oarecare măsură 
cu felul meu de a fi. Dar la o 
femeie nu găsesc nimic, nimic, 
nimic asemănător cu mine...”, 
scrie criticul literar Alex Ştefăn-
escu în volumul său „Cum e să fii 
femeie?”, o carte plină de 
întrebări şi răspunsuri interesan-
te. 

Criticul literar a mai vorbit 
despre importanţa literaturii în 
zilele noastre şi despre noi, oa-
menii, pentru că avem nevoie de 
cărţi - citind devenim ”mai 
frumoşi, chipul nostru capătă o 
anumită luminiscenţă”, iar cu 
ajutorul cuvintelor transmitem 
informaţii şi emoţii şi dacă citim 
căpătăm valoare… 

Despre cei doi autori au 

vorbit, din poziţia de gazde şi de 
organizatori ai evenimentului: 
Octavian Mihail Sachelarie, di-
rectorul Bibliotecii Judeţene, 
poeta Denisa Popescu, dar şi 
Nicolae Brânzea, preşedinte al 
Senatului Universităţii din Piteşti 
şi Secretar General al Institutului 
Cultural Român. 

Totodată, caricaturistul 
Costel Pătrăşcan, prezent la 
această lansare de excepţie a 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Go-
lescu” a oferit mărţişoare inedite 
doamnelor şi domnişoarelor 
prezente, iar la finalul evenimen-
tului a avut o intervenţie satirică 
ce a constat în proiectarea video 
a câtorva dintre cele mai reuşite 
lucrări ale sale, toate acestea în 
aplauzele auditoriului numeros 
şi entuziasmat. 

 
 

Miruna  Matei 
bibliotecar 

Cum e să fii femeie? 

Caricatura ca atitudine 
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Biblioclubul Șoriceilor 
Isteți 

 
Biblioteca Judeţeană 

„Dinicu Golescu” Argeş a 
continuat şi în acest an proiectul 
“Biblioclubul şoriceilor isteţi”, în 
cadrul căruia, lună de lună copiii 
vor avea ocazia să-şi pună în 
valoare talentul şi creativitatea 
prin participarea la diverse 
activităţi. 

Astfel, în luna februarie, 
elevii Şcolii Gimnaziale 
„Alexandru Davila" din Piteşti 
sub îndrumarea doamnei 
învăţătoare Morlova Cristina, au 
avut şansa să-şi exploreze 
creativitatea şi simţul ludic prin 
participarea la un „Atelier 
creativ şi recreativ”, ce a cuprins 
diverse activităţi: origami, 
confecţionarea braţărilor şi 
felicitărilor cu prilejul aniversării 
„Zilei îndrăgostiţilor”. 

În luna martie, tot în cadrul 
biblioclubului nostru, copiii au 
avut ocazia să realizeze cadouri 
inedite şi felicitări pentru 
persoanele dragi. 

Pe parcursul următoarelor 
luni, vom veni în întâmpinarea 
copiilor cu alte activităţi din ce în 
ce mai interesante şi mai 
captivante. 

 

  O nouă lună, o nouă 
aventură 

 
Biblioteca Judeţeană 

„Dinicu Golescu" Argeș vine, prin 
Secţia Tinerilor, în întâmpinarea 
utilizatorilor săi cu servicii și 

programe tot mai diverse, care 
să răspundă tuturor cerinţelor 
publicului.  

Astfel, pe parcursul acestui 
an, bibliotecarele Secţiei 
Tinerilor (Sabina Dumitru și 
Niculina Nedelcu) vor 
implementa proiectul cultural-
educativ - O nouă lună, o nouă 
aventură - ce are ca scop 
deschiderea orizontului cultural 
şi mai ales dragostea pentru 
lectură, prin folosirea unor 
metode alternative de învăţare 
(lectură, discuţii, dezbateri pe 
anumite teme, concursuri, 
vizionarea unor filme istorice şi 
documentare), toate acestea 
pentru ca elevii să-şi 
îmbogăţească şi să aprofundeze 
cunoştinţele de cultură generală, 
apelând la colecţiile bibliotecii. 
Activităţile din cadrul proiectului 
vor completa cunoştinţele 
dobândite la şcoală, cu lecturi 
suplimentare din diferite 
enciclopedii ce se găsesc pe 
rafturile Bibliotecii. 

Prima fază a acestui 
proiect cultural-educativ—O 
nouă lună, o nouă aventură - s-a 
desfășurat în luna februarie, la 
Liceul de Artă „Dinu Lipatti" din 
Pitești, dezbaterile axându-se pe 
istorie, tema  intitulându-se 
Călătorie în trecut. În lunile 
următoare, în cadrul aceluiaşi 
proiect, vor fi abordate şi alte 
teme, cum ar fi: ce ştim despre 
sport şi artă, universul 
animalelor, continentele etc. 
 
 

Proiect Extramuros 
 

Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu” Argeş va 
continua şi anul acesta  proiectul 
Extramuros, proiect iniţiat în 
anul 2012, ce are ca drept 
obiectiv principal, să asigure 
accesul la cunoaştere, 
informare, lectură, carte, tuturor 
membrilor comunităţii, inclusiv 
persoanelor cu deficienţe fizice 
şi psihice. 

Anul acesta, activităţile din 
acest proiect se vor desfăşura 
conform unui grafic prestabilit şi 
au ca subiect teme de 
alimentaţie şi sănătate, scopul 
fiind formarea unor deprinderi 
de alimentaţie sănătoasă şi 
respectarea regulilor de igienă 
pentru dezvoltarea unui corp 
frumos şi armonios. 

Proiectul se adresează 
elevilor din clasele I-IV de la 
şcolile din Piteşti şi din judeţ,  
înscrise în proiect, pe baza unor 
parteneriate încheiate cu 
biblioteca: Şcoala Nr. 12 din 
Pitesti,  Scoala Gimnazială 
„Alexandru Davila" din Piteşti şi 
Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă „Sf. Filofteia” Valea-
Mare Stefăneşti. 

Lună de lună copiii vor fi 
informaţi despre:„Ce înseamnă 
o alimentaţie sănătoasă”, prin 
prezentări power-point, lecturi 
din cărţi, enciclopedii, jocuri. 

 
Sabina Dumitru 

bibliotecar 
 

Desfășurată sub genericul: 
Femeia Argeşului sub semnul 
primăverii, acţiunea realizată în 
data de 7 martie 2013, a reușit 
să reunească în cadrul unui 
frumos program artistic, atât 
clasele de elevi din cadrul 
Colegiilor Tehnice „Armand 
Călinescu" și „C.D.Neniţescu", 
cât şi alţi invitaţi de marcă, cum 
ar fi: profesor Vasile Ghiţescu, 
profesor documentarist Daniela 
Gîrbea, surpriza evenimentului 
venind chiar din partea colegelor 
bibliotecare - Lucreţia Picui şi 
Dorina Litră, care au susţinut un 
frumos moment poetic, recitând 

versuri din creaţiile proprii, cu 
prilejul zilei de 8 Martie. 

Scopul acestei activităţi a 
fost premierea celor mai fidele 
cititoare din cadrul secţiei Știinţă 
şi Tehnică, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Femeii, criteriile 
de bază ale premierii fiind atât 
fidelitatea, cât și numărul 
impresionant de cărţi 
împrumutate încă de la 
înfiinţarea secţiei. Persoanele 
premiate au fost: Adela Maria 
Badea, Silvia Cioc, Filofteia Dinu, 
Daniela Gîrbea, Marilena 
Iordache, Cornelia Iorga, Felicia 
Luca, Gabriela Denisa Moican, 

Alina Marilena Pahonţu, 
Mariana Postelnicu, Georgiana 
Soare, Elișoara Toma. 

Acţiunea de premiere a avut 
loc în prezenţa unui public 
numeros care a audiat atât 
discursurile din timpul acţiunii, 
cât și programul artistic susţinut 
de elevi ai Colegiului Tehnic 
„Armand Călinescu, totul 
derulându-se "sub semnul 
primăverii", în tonurile calde ale 
muzicii lui  A. Vivaldi. 
 

Zina Ionescu          
bibliotecar 

Sub semnul primăverii 

Biblionews 
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Piteşti 

 
Constantin Căpităneanu (17.11.1844 - 

13/25 aprilie) - 120 ani de la moarte - 

astronom şi topograf, ofiţer cartograf al 

armatei române în timpul războiului de 

independenţă al României din anii 1877 
- 1878. Constantin Căpităneanu a studiat 

astronomia şi geodezia pentru o vreme 

în Franţa şi Italia, apoi s-a întors din nou 

în ţară şi a lucrat la prima hartă a 

României, numită a celor trei 

Constantini (Constantin Barotzi, 

coordonatorul lucrării, Constantin 

Căpităneanu, astronom şi geodez şi 

Constantin Brătianu, cartograf). A fost 

întemeietorul observatoarelor 

astronomice de la Iaşi (1875)şi Bucureşti 

(1877). 

 

Uriţescu Grigore (1 decembrie 

1888 – 10 mai 1978) – 125 ani 

de la naştere, 35 ani de la moarte. 

Teolog, profesor, vicar la Episcopia 

Argeşului, egumen al Schitului Trivale 

şi cărturar preocupat de istoria 

aşezămintelor monahale Trivale, 

Stănişoara, Turnu sau Văleni –Argeş. 

 Izvoru de Jos 
 

Elefterescu Emanoil (15 mai 1863 - ? )- 

150 ani de la naşterea profesorului  de 

limba română, teologului  şi  

publicistului Emanoil Elefterescu.  A 

fost colaborator al lui Alexandru 

Valescu şi Constantin Dobrescu- Argeş  

la Gazeta Ţăranilor din  Muşăteşti  între  

anii 1897-1916 şi la revista  Păstorul 

Ortodox din  Piteşti, în perioada 1904-

1910. 

 

Racoviţa- Mioveni 
 

Horia Zilieru - (21.05.1933). 

Poetul Horia Zilieru, cu numele 

adevărat Gheorghe Iancu, s-a 

născut la 21 mai 1933 in satul 
Racoviţa. Publică primele versuri pe 

când era încă elev, dar poetul consideră 

că debutul său se produce în 1952 la 

„Iaşul nou", fiind girat de George 

Mărgărit. Prima plachetă, Fluierul, îi 

apare în 1959.  Face parte din PEN-

Clubul Român şi din Organizaţia 

Mondială a Poeţilor. 

 

Nucşoara 
  

Constantin Cârstoiu - (7 iunie  

1938) – 75 ani de viaţă - 

profesor,  scriitor, publicist, 

cercetător al  folclorului 

argeşean. A lucrat şi în presa scrisă şi 

cinematografie. Pentru munca şi 

meritele sale, Constantin Cârstoiu a fost 

premiat de Consiliul Judeţean Argeş cu 

o diplomă de excelenţă.  

 

Câmpulung  

 

 Georgescu Ioan - (15 iunie 1898- ?) - s

-a născut generalul Georgescu Ioan, 

ofiţer de carieră în cadrul Regimentului 

30 Dorobanţi Muscel, participant la cele 

două războaie mondiale, perioade în 
care a fost decorat cu ordine şi medalii 

pentru campaniile la care a luat parte. 

 

Carmen Voican 

bibliotecar 

Aniversările anului 2013 în județul Argeș 
aprilie—iunie 

 
 

 Prima școală publică din Pitești a fost 
înființată în 1833 și dispunea în anul 
1840 de bibliotecă proprie? La 
această bibliotecă avea acces nu 
numai elevii, ci și cetățenii orașului. 
Pentru mai multe informații puteți 
consulta lucrarea Istoria municipiului 
Pitești, apărută în anul 1988/pag. 
201, existentă în colecțiile bibliotecii. 

 

 Bulevardul Pardon este unul din cele 
mai vechi bulevarde din oraşul 
Câmpulung, fiind amenajat pe fosta 
albie a unui iaz deviat în râul Târgului 
în anul 1880? A fost numit așa 
datorită aglomeraţiei şi deselor 
ciocniri dintre trecători, care generau 
scuze exprimate prin franţuzescul 
„pardon”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 În timpul domnitorului Matei 
Basarab s-a înființat una din primele 
tipografii din Țara Românească, unde 
între 1635—1650 s-au tipărit cărțile: 
Molitvelnic slavon, Învățături peste 
toate zilele alese pe scurt, 
Antologhion slavon, Psaltire slavonă?  
Mai multe informații puteți afla din 
lucrările Istoria tipografiei în zona 
Argeșului și a Oltului Vestic, 
Câmpulung—Muscel. Monografie 
istorică. Ambele lucrării pot fi 
consultate în bibliotecă. 

 

 În comuna Nucşoara, sat Sboghiţeşti 
funcţionează o clasă de sculptură în 
lemn, iniţiată şi condusă de domnul 
Ion Rodoş? Domnul Ion Rodoș fiind 
unul dintre cei mai apreciați meșteri 
populari din județul Argeș, cu 
expoziții în țară și străinătate.  
Biblioteca Județeană Argeș a găzduit 
în perioada 17—31 mai 2012 
expoziția  100 de linguri. 

Știați că…..? 



Comuna Arefu este 
atestată documentar în 
hrislovul emis de cancelaria 
domnească a lui Mircea 
Ciobanu la 11 februarie 1538. 
Este aşezată în partea central 
– nordică a  judeţului Argeş, 
pe D.N.7c. Transfăgărăşan, la 
distanţă  de 28 km spre nord 
de oraşul Curtea de Argeş.  

Comuna Arefu are o 
importanţă istorică 
deosebită. În componenţa sa 
are trei sate: satul Arefu, 
satul Capâţâneni – Pamânteni 
şi satul Capâtîneni - Ungureni, 
cea mai veche aşezare de pe 
valea Argeşului fiind satul 
Arefu. Pe teritoriul comunei 
se află ruinele cetaţii 
cunoscută sub denumirea de 
Cetatea lui Vlad Ţepeş
(Poenari), casa memorială 
George Ştephănescu ridicată 
în anul 1873, ce adăposteşte 
azi un bogat material 
documentar şi obiecte ce 
aparţin compozitorului care a 
contribuit la întemeierea 
operei române. În 
patrimoniul cultural al 
comunei se  află crucea de 
piatră de la Căpăţâneni - 
Ungureni, amplasată la vest 
de biserica datată din secolul 
al XVII-lea. Mergând spre 
barajul Vidraru, în 
extravilanul comunei, pe 
drumul naţional, întâlnim 
monumentul „Energia” numit 
şi  „Zeiţa luminii” scluptat de 
Constatin Popovici.  

Biblioteca Comunală  
Arefu a fost  înfiinţată în anul 
1942 în cadrul căminului 
cultural şi în anul 1998 a fost 
mutată în şcoala veche, iar 
din anul 2009 funcţionează în 
incinta fostei primări. 
Biblioteca Arefu oferă accesul 
public la informaţie, lectură, 
documentare şi studiu 
oricărei persoane indiferent 
de gen, vârstă, apartenţă 

politică. În cadrul bibliotecii 
comunale Arefu s-a înfiinţat 
un mic muzeu cu costume  
populare, război de ţesut, şi 
alte lucrări efectuate de către 
elevii secţiei externe de ţesut 
- cusut, pentru a promova şi a 
menţine tradiţia satului 
nostru, pentru a transmite 
mai departe celor tineri 
această   artă  a  cusutului şi a 
ţesutului. 

Cu ajutorul programului 
Biblionet, biblioteca Arefu a 
devenit o bibliotecă modernă, 
un adevărat centru de 
informare pentru toţi 
locuitorii comunei. Biblioteca 
a fost dotată cu calculatoare, 
scaner, imprimantă şi 
videoproiector. Aici se 
desfăşoară diverse activităţi 
culturale, educative de 
formare şi informare cu copiii 
cât şi cu adulţii. Centrul 
Europe Direct Argeș, din 
cadrul Bibliotecii Judetene 
„Dinicu Golescu" Arges, a 
inaugurat la bibliotecă, un 
punct de informare 
europeană, aparţinând 
subreţelei de multiplicatori ai 
centrului. În cadrul acestui 
eveniment s-a dorit aducerea 
în atenţia comunităţilor rurale 
a celor mai importante 
oportunităţi de studiu și lucru 
în Uniunea Europeană, 
cunoașterea nevoilor de 
informare din comunitatea 
respectivă și implicarea 
populaţiei în soluţionarea 
acestora, precum și stabilirea 
unei platforme de colaborare 
între instituţiile din mediul 
rural și Europe Direct Argeș. 
În cadrul acestei activităţi 
biblioteca  a  fost dotată cu 
rafturi, cărti, broşuri  şi afişe.  

Dacă privim biblioteca în 
profunzime, dincolo de rafturi 
îndoite sub greutatea 
volumelor şi a timpului, 
dincolo de praf şi mirosul de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vechi, dincolo de tăcere 

şi vorbe şoptite, putem 
descoperi ceva total 
neaşteptat. Biblioteca 
reprezintă informaţii şi 
cunoştiinţe, cultură şi artă, 
inteligenţă şi genialitate, 
biblioteca este până la urmă 
ceva cu totul special, de care 
trebuie să profităm şi care 
merită îmbunătăţit şi 
promovat. 
 

Elena Hodoș - bibliotecar 
 Biblioteca 

Comunală Arefu 

Biblioteca  Comunală AREFU  

se prezintă 
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