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Organizată în contextul Zilei 
Naţionale a Bibliotecarului, Conferinţa 
Naţională a ANBPR, BiblioPublica s-a 
desfăşurat în perioada 18-19 aprilie la 
Buşteni. Tema conferinţei nu a fost 
întâmplător aleasă: "Comisiile 
profesionale - factor al dezvoltării 
bibliotecilor", pentru că Asociaţia îşi 
propune să acorde un interes deosebit 
activităţii Comisiilor profesionale în 
cadrul unei Conferinţe la nivel 
naţional. "De altfel, începând din acest 
an, ANBPR va organiza cu consecvenţă 
acest format lucrativ de eveniment, 
care pune în valoare experienţa şi 
acumulările profesionale ale colegilor 
noştri şi contribuie la o mai bună 
conectare a comunităţii bibliotecarilor 
la activităţile şi proiectele Asociaţiei", 
a declarat Dragoş-Adrian Neagu, 
Preşedintele ANBPR. 

Evenimentul profesional a 
concentrat experienţele profesionale 
cele mai relevante ale anului 2013, din 
perspectiva bibliotecarilor membri 
ANBPR. A oferit participanţilor 
posibilitatea de a prezenta soluţii de 
îmbunătăţire a relaţiilor de 
interacţiune și implicare proactivă în 
cadrul Asociaţiei, cu accent pe 
activitatea Grupurilor de lucru și a 
structurilor colaborative. Cu cât 
ANBPR, ca organizaţie asociativă pe 
criterii profesionale, își rafinează 
instrumentele de lucru și își 
consolidează relaţia de colaborare cu 
membrii săi, cu atât ea reprezintă un 
suport moral și profesional mai 

consistent pentru aceştia. 

Lucrările pe secţiuni, precum și 
workshop-urile desfășurate, au vizat 
Comisiile: 

 automatizarea colecţiilor. 
Digitizarea documentelor; 

 comunicarea colecţiilor. Împrumut 
interbibliotecar; 

 formare profesională; 

 legislaţie. Politici publice; 

 management. Marketing de 
bibliotecă; 

 prelucrarea documentelor și 
referinţe știinţifice; 

 statistică de bibliotecă. Evaluarea 
performanţelor. 

Pe lângă workshop-urile 
Comisiilor profesionale, au mai fost 
prezentate în plen proiectul Bibliotecii 
Județene „Octavian Goga” Cluj, 
“Centrul de excelență pentru 
adolescenți și tineri adulți cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 25 de ani”, precum 
şi proiectul Bibliotecii Judeţene „V.A. 
Urechia” Galați, “Servicii și programe 
pentru adulți cu vârsta cuprinsă între 
41 și 60 de ani”.  

 

Mihaela Penaru 

Vicepreşedinte ANBPR 

Filiala Argeş 

Comisiile profesionale - factor al 
dezvoltării bibliotecilor 
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Biblioteca—Punte către lume  

Iniţiată în anul 1995 de 
UNESCO, 23 aprilie – Ziua 
Internaţională a Cărţii și a 
Dreptului de Autor este 
sărbătorită și în România, cu 
scopul promovării lecturii, 
publicării și a drepturilor de 
autor.  Din 2005 Ministerul 
Culturii a instituit ca, în aceeaşi 
zi, să se sărbătorească şi Ziua 
Naţională a Bibliotecarului.  

În aproape toate ţările lumii, 
în această zi au loc activităţi 
dedicate cărţilor, autorilor, 
editorilor, librarilor, 
bibliotecarilor și implicit 
cititorilor.  

Bibliotecarul este un 
consilier al cetăţeanului interesat 
de orice problemă de informare, 
nu numai culturală, ci și legată de 
găsirea unui loc de muncă, de 
reprofilarea profesională sau de 
viaţa personală. Sistemele de 
informare automatizate, 
instrumentele de informare 
tradiţionale (cataloage, 
bibliografii, lucrări de referinţă) și 

recomandările directe ale 
personalului specializat, 
împreună cu programe diverse 
legate de carte și documentul cu 
valoarea culturală fac din 
bibliotecile moderne veritabile 
complexe de informare și 
cultură, foarte vii, plasate în 
centrul vieţii comunităţii, activ 
fecventate și solicitate, aflate într
-un permanent dialog cu toate 
categoriile de utilizatori.   

Biblioteca Judeţeană Argeș a 
organizat cu această ocazie 
expoziţia ,,Profesia de 
bibliotecar- şansă şi 
oportunitate” care a cuprins: 
medalii, distincţii, diplome, cărţi 
și articole publicate de 
bibliotecarii instituţiei de-a 
lungul timpului și până în 
prezent.  

Biblioteca din judeţul Argeș 
a fost condusă de personalităţi 
culturale precum: Mircea 
Ştefănescu (1955-1956), Marcel 
Ghibernea (1956-1960), Petre 
Popa (1961-1964), Silvestru 

Voinescu (1964-2004), Octavian 
Mihail Sachelarie (2005 – 
prezent).  

Cu această ocazie ne-am 
reamintit de cei care nu mai sunt 
printre noi, de oameni care și-au 
dedicat întreaga lor viaţă cărţilor: 
Silvestru D Voinescu, Nicolae 
Rizescu, Miron Cordun (Cîrstea 
Gheorghe), Mircea Meleșteu, 
Cornelia Barbu.  

Ca o recompensă adusă 
muncii de bibliotecar, toți 
salariaţii instituţiei au participat 
la o sesiune de instruire. 
Subiectele alese au dat 
posibilitatea bibliotecarilor pe de 
o parte de a dobândi noi 
competenţe, care să le permită 
să-şi exercite cu succes profesia, 
dar pe de altă parte şi să le 
trezească dorinţa de a se 
autoperfecţiona, de a se dezvolta 
profesional armonios, de a se 
adapta continuu unei societăţi în 
permanentă schimbare.  

Ioana Netotu 
bibliotecar  

Profesia de bibliotecar - şansă şi oportunitate  

Formare profesională 

 În săptămâna 10 iunie-14 
iunie 2013, Biblioteca Judeţeană 
“Dinicu Golescu” Argeş a 
organizat cursuri de formare 
profesională pentru bibliotecile 
comunale publice înscrise în 
ultima rundă a programului 
“Biblionet”, desfăşurat cu 
sprijinul Fundaţiei IREX România. 
Au participat la curs bibliotecari 
din comunele Bascov, Dobreşti, 
Merişani, Mioarele, Slobozia şi 
Uda. În urma intrării bibliotecilor 
în programul “Biblionet”, 
acestea vor fi dotate, fiecare, 
începand cu luna iulie 2013, cu 
un număr de 4 calculatoare, 1 
imprimantă şi un video-
proiector, astfel că se impunea 
formare profesională în tainele 
calculatorului şi internetului.  

De fapt, acest proiect 
constă în dotarea bibliotecilor cu 
calculatoare în vederea 
accesului liber al publicului la 
internet. Pentru bibliotecile 
comunale, uitate de multe ori de 
administraţiile locale atunci 
cand este vorba de dotări, acest 

proiect  înseamnă o gură de aer 
proaspăt pentru buna 
desfaşurare a activităţilor şi 
pentru atragerea unui număr cât 
mai mare de utilizatori în 
bibliotecă, de toate vârstele şi 
din toate categoriile 
profesionale şi sociale. 

Accesul la internet 
reprezintă o conectare 
permanentă a localităţii cu 
restul lumii, la  ultimele ştiri şi 
noutăţi din orice domeniu, dar şi 
o formă de deconectare pentru 
toate vârstele; vorbim cu rude 
sau prieteni în alte colţuri ale 
lumii, ne căutam foşti colegi de 
şcoala sau prieteni cu care am 
pierdut de mult legătura, ne 
facem plăţile on-line, ne 
informăm despre finanţări 
pentru micile noastre proiecte, 
ne îmbunătăţim proiectele 
pentru şcoală şi multe alte 
lucruri la care poate că nici nu 
ne gândim că le putem rezolva 
cu ajutorul unui calculator 
conectat la internet. Iar pentru 
ca toate aceste accesări să se 

desfăşoare cu success, Eduard 
Fîşcă şi Marius Motreanu, 
traineri ai Bibliotecii Judeţene 
“Dinicu Golescu”, au iniţiat 
bibliotecarii în tainele 
calculatoarelor şi internetului. 
Pentru că au fost elevi 
ascultători şi sârguincioşi, 
bibliotecarii au primit Diplome 
de absolvire a cursului de 
formare profesională în 
“Tehnologia informaţiei şi 
administrarea calculatoarelor cu 
internet pentru public în 
biblioteci”. 

Pentru că mă număr şi eu 
printre proaspeţii intraţi în 
programul “Biblionet”, adresez 
pe această cale mulţumiri IREX 
România, Bibliotecii Judeţene 
“Dinicu Golescu” Argeş, precum 
şi Primăriei Comunei Merişani, 
pentru sprijinul acordat  şi sper 
că toate aşteptările domniilor lor 
vor fi îndeplinite cu succes. 

 

 Marilena Ghinea                                                    
Biblioteca Comunală Merişani 
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Programul „Bibliotecile 
judeţene: Centre de excelenţă” 
reprezintă o oportunitate de 
finanţare oferită bibliotecilor 
judeţene din România de către 
International Research & 
Exchange Board (IREX) în cadrul 
programului Biblionet. 

Pentru a sprijini excelenţa și 
a ajuta la diseminarea bunelor 
practici, IREX a acordat 3 
granturi în cadrul programului 
„Bibliotecile judeţene: Centre de 
excelenţă”, câte unul pentru 
fiecare dintre categoriile: 
I. Centru de excelenţă care 

oferă servicii pentru copii 
între 0 – 14 ani cu accent pe 
serviciile oferite grupei de 
vârstă 0 -7 ani - câștigat de 
Biblioteca Judeţeană „George 
Bariţiu” Brașov 

II. Centru de excelenţă care 
oferă servicii pentru 
adolescenţi şi tineri, cu vârsta 
cuprinsă între 14 – 25 ani, cu 
accent pe activităţi de 
educaţie non-formală și 
informală - câștigat de 
Biblioteca Judeţeană 
„Octavian Goga” Cluj 

III.Centru de excelenţă care 
oferă servicii pentru adulţi cu 
vârsta cuprinsă între 41 – 60 

ani, cu accent pe servicii 
dedicate șomerilor și 
persoanelor casnice - câștigat 
de Biblioteca Judeţeană „ V.A. 
Urechea” Galaţi. 

În data de 22 - 23 mai 2013 
au avut loc atelierul profesional 
și sesiunea demonstrativă la 
nivel naţional organizate de 
Biblioteca Judeţeană „Octavian 
Goga” Cluj – Centru de 
Excelenţă pentru Servicii oferite 
Adolescenţilor şi Tinerilor Adulţi 
(14-25ani), finanţat de IREX. 
Gazda evenimentului, manager 
Sorina Stanca, a reunit la acest 
atelier bibliotecari din 
bibliotecile publice din România 
interesaţi de serviciile și 
programele pentru adolescenţi și 
tineri. Cu finanţarea obţinută în 
urma proiectului, Biblioteca 
Judeţeană Cluj a inaugurat o 
secţie dedicată exclusiv 
adolescenţilor, care pune la 
dispoziţia acestora noua 
tehnologie digitală (tablete, 
console de joc şi alte gadgeturi). 

Invitaţi ai acestui eveniment 
au fost Paul Andre Baran - 
director Fundaţia IREX, Alina 
Sintoma- trainer, lifecoach și 
Simona Bernet - expert 
educaţional Asociaţia Learn & 

Vision.  
În cadrul atelierului s-au 

prezentat două teme: 
Dezvoltarea personală a 
adolescenţilor şi tinerilor adulţi: 
particularităţi, metode, trainer 
Alina Sintoma și Metode 
didactico-pedagogice de lucru cu 
adolescenţii şi tinerii adulţi, 
expert educaţional Simona 
Bernat, cu includerea 
participanţilor într-o activitate 
interactivă, urmată de 
cafeneaua culturală cu tema: 
Metode de lucru cu adolescenţii 
şi tinerii adulţi în bibliotecile 
publice.  

Pe 23 mai au avut loc cele 
trei ateliere demonstrative: 
MovieLab, MusicLab și ITLab cu 
implicarea adolescenţilor în 
activitate. 

La sfârșitul proiectului, 
sarcina Bibliotecii Judeţene 
„Octavian Goga” Cluj va fi 
întocmirea Ghidului „Cum se 
face?”, al celor mai bune practici 
pentru servicii și programe 
dedicate adolescenţilor și 
tinerilor adulţi cu vârste cuprinse 
între 14 și 25 de ani.  

Gabriela Rădulescu 
Mihaela Gheorghe  

 bibliotecar 

Centrul de excelenţă pentru servicii oferite 
adolescenţilor şi tinerilor adulţi  

 Atât creativitatea, cât și 
capacitatea de inovare sunt 
calități umane esențiale – ele 
sunt inerente tuturor și le 
utilizăm în multe situații și locuri. 
Prin promovarea talentelor 
umane și a capacității umane de 
inovare, putem crea o Europă 
mai bună, pentru a ajuta în 
dezvoltarea pe deplin a 
potențialului uman atât pe plan 
economic, cât și pe plan social. 

În acest context, în data de 
19 aprilie 2013, la Şcoala 
Generală Adrian Păunescu din 
Piteşti s-a desfăşurat 
manifestarea Mirajul creaţiei în 
Europa, eveniment în cadrul 
căruia principalii protagoniști au 
fost tinerii din școală, care și-au 
exprimat talentul prin 
intermediul unor scenete, 
cântece și dansuri reprezentative 
din câteva țări europene. Cu 

speranța că vor ajunge și ei 
artiști consacrați, tinerii 
debutanți au demonstrat 
publicului, prin interpretarea 
creativă și bine pusă în scenă, 
talentul lor. 

În partea a doua a 
evenimentului, Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene Dinicu Golescu Argeș a 
susținut un seminar de 
informare şi educare a tinerilor 
cu privire la cele mai importante 
aspecte din istoria creațiilor 
artistice din unele state membre 
ale Uniunii Europene. 
Reprezentanții centrului de 
informare europeană au vorbit 
despre cele mai importante 
creații ale marilor artiști care fac 
parte din cultura europeană și 
mondială din punct de vedere 
muzical amintind pe: Haydn, 
Bach, Mozart, Beethoven, Verdi. 

Au reliefat şi  aspecte din viața 
unor celebri pictori, precum: Van 
Gogh, Da Vinci, Picasso, Monet, 
Renoir care au reușit să 
impresioneze lumea întreagă 
prin operele lor. 

Cultura europeană și 
universală oferă posibilitatea 
națiunilor de a se cunoaște, 
conferind un grad mai mare de 
sprijin, toleranță și prețuire 
reciprocă. Uniunea Europeană 
face eforturi pentru a proteja 
patrimoniul cultural al Europei 
(limbă, literatură, teatru, 
cinema, dans, audiovisual etc.) şi 
pentru a-l face accesibil tuturor.                                                                                               

 
Ionela Panait                                                                                             

Ştefan Nicolescu Georgeta                                                                                                     
consilier de comunicare                                                    

Europe Direct Argeş  

Creativitatea dezvoltă tinerii 
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Cerinţele fundamentale ale 
unui sistem de organizare a 
colecţiilor unei biblioteci sunt: 
a. regăsirea rapidă a 

documentului solicitat; 
b. folosirea eficientă a spaţiilor 

de depozitare; 
c. specificul și natura 

documentelor; 
d. destinaţia colecţiilor și 

cerinţele specifice ale 
funcţionalităţii lor; 

e. conservarea, igiena și 
securitatea colecţiilor. 

Documentele unei colecţii 
de biblioteci sunt, documente 
specifice: tipărituri, înregistrări 
multimedia, documente 
multiplicate în serie prin 
proceduri fizico-chimice, 
manuscrise, materiale 
purtătoare de informaţii pentru 
nevăzători, produse 
informative educaţionale, 
știinţifice și culturale, programe 
pentru calculator) și documente 
nespecifice bibliotecii (piese 
numismatice, medalii și 
decoraţii, opere de artă 
plastică, alte documente: 
corespondenţă, fotografii, 
albume, dactilograme, 
documente istorice.  

Organizarea colecţiilor unei 
biblioteci se structurează astfel: 
colecţiile de bază şi colecţiile 
uzuale. Colecţiile de bază, sunt 
constituite din 1-2 exemplare 
din fiecare titlu de carte, 
periodic, document grafic, 
achiziţionate din producţia 
editorială curentă sau 
retrospectivă. Ele sunt 
destinate comunicării pe loc, la 
sala de lectură, unde se asigură 
prezenţa permanentă în 
bibliotecă  şi a accesibilităţii 
tuturor cititorilor la ele în orice 
moment, sub supreaveghrea 
bibliotecarului. Din categoria 
documentelor consultate pe 
loc, în bibliotecă, fac parte: 
materiale de referinţă, 
colecţiile speciale, colecţiile de 
periodice şi colecţiile audio-
video. 

Colecțiile uzuale sunt 
constituite din marea 
majoritate a titlurilor intrate în 
bibliotecă, după ce s-au 

selectat exemplarele necesare 
colecţiilor de bază. Ele sunt 
destinate împrumutului la 
domiciliu. 

 Principalele modalităţi de 
așezare a colecţiilor în 
bibliotecile publice sunt 
așezările sistematice sau logice 
și așezările după criterii 
formale. 

Așezarea sistematic-
alfabetic are la bază sistemul 
clasificării zecimale universale
(CZU), care imprimă direcţia de 
bază în orientarea 
documentelor pe rafturi și 
criteriile după care sunt 
grupate documentele în funcţie 
de conţinutul lor tematic. 
Așezarea  colecţiilor după 
criterii formale sunt: așezarea 
fixă, alfabetică, cronologică, 
așezarea după limbă, după 
numărul de inventar și așezarea 
pe formate. 

Format înseamnă înălţimea 
documentului de bibliotecă la 
cotor și se exprimă în 
centimetri, iar în procesul de 
reorganizare a colecţiilor de 
cărţi, se adoptă următoarele 
dimensiuni: Formatul I- până la 
20 cm, Formatul II – de la 20 la 
25 cm, Formatul III – de la  25 la 
30 cm, Formatul IV – de la 30 la 
38 cm, Formatul V – peste 38 
cm. 

Organizarea colecţiilor unei 
biblioteci, impune stabilirea 
unui principiu și a unui sistem 
unitar de așezare a cărţilor pe 
raft. Sistemul de așezare 
determină implicit sistemul de 
cotare a publicaţiilor 
(documentelor). 

Cota cărţii este formula 
prin care documentului i se 
fixează locul în depozit sau în 
raftul cu acces liber la raft. Cota 
are următoarele funcţii: 

 asigură buna conservare a 
cărţii, 

 împiedică rătăcirea ei, 

 face posibilă circulaţia, 
facilitând identificarea și 
regăsirea fiecărei publicaţii 
în parte în cel mai scurt 
timp. 

Cota poate fi: 
a) simplă – formată numai din 

cifre:ex. ( I 42570) 
b) compusă – alcătuită din cifre 

și litere ( PIV 8343 sau 
821RO/E48) 

c) individuală – reprezintă un 
singur titlu (II 2500 
Eminescu, Mihai – Sărmanul 
Dionis) 

d) de grup – reprezintă o 
categorie de documente (III 
1500 Teze de doctorat) 

e) fixă – arată locul în depozit  
(B III 5; dulapul B, raftul III, 
cartea nr.5)                                                                                                                                                    

Cota trebuie să fie logică, 
ușor de notat și reţinut. Cota se 
fixează în scris pe pagina de 
titlu în partea stângă sus, pe 
eticheta de pe cotor sau pe 
copertă, pe fișele care conţin 
descrierea cărţii și care se 
introduc în cataloagele 
bibliotecii și în registrul 
inventar. 

Ordinea de cotare 
urmărește ca așezarea cărţilor 
în rafturi să se facă de la stânga 
la dreapta, de sus în jos. 

Cele mai folosite sisteme 
de cotare sunt: cotarea pe 
formate pentru colecţiile de 
bază din bibliotecile mari (II 
75350) și cotarea sistematic – 
alfabetică pentru bibliotecile 
din colecţiile uzuale (821RO/
S13 = indicele cotei specific 
unui domeniu/semnul de autor, 
821-literatură, RO- română, S13
- semnul de autor Cutter 
formată din prima literă a 
vedetei și indicele 
corespunzător). 

Misiunea esenţială a unei 
biblioteci este de a fi accesibilă 
şi de a comunica documentele 
pe care le păstrează.  

 

Daniela Tudose 
secretar ANBPR 

Filiala Argeş 

Organizarea colecţiilor unei biblioteci publice 

Ghidul bibliotecarului debutant 
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Biblioteca – Un Târg Virtual? 

Pe 23 aprilie, la biblioteca 
Buzoieşti a avut loc o activitate 
al cărei moment de plecare a fost 
iarna anului trecut, când, în 

timpul colindelor, îi întrebam pe 
copii ce activităţi şi-ar dori să 
organizăm pentru anul 2013. 

După ce am realizat un rapid 
brainstorming cu micii mei 
utilizatori, am acceptat o 
activitate despre care, contrar 
obişnuinţei, eu aveam să ştiu cel 

mai puţin pentru că ea consta în 
schimbul de idei pe teme lansate 
ad-hoc de către participanţi. 

Ziua bibliotecarului mi s-a 
părut cea mai potrivită pentru o 
astfel de activitate pe care am 
numit-o sugestiv ,,Biblioteca - un 
târg virtual?” 

Denumirea, de asemenea, s-
a dovedit a fi inspirată, pentru că 
subiectele au fost atât de 
neobişnuite, iar argumentele 
aduse - incredibil de bine 
susţinute, având în vedere că 
participanţii aveau vârste 
cuprinse între 12 şi 14 ani. 

,Arca lui Noe”, „Există sau 
nu extratereştri?”, „Înţelepciunea 
maiaşă în modul cum iţi tratezi 

aproapele” - sunt doar câteva 
dintre subiectele dezbătute. 
Aprobări, dezaprobări, grupuri 
de susţinători ai unei ipoteze sau, 

dimpotrivă, opozanţi 
neînduplecaţi - au  creat o 
atmosferă încăntător de 
combativă, fiecare încercând să-
şi ,,vândă” cât mai bine opinia.  
       Am privit schimbul lor de 
idei ca pe o aplicaţie a ceea ce 
învăţasem  în urmă cu câteva 

zile,  când am participat la cursul 
Bazele serviciilor noi de 
bibliotecă, organizat de IREX în 
cadrul Bibliotecii Judeţene 
„Dinicu   Golescu” Argeș. 

În timpul celor trei zile de 
curs, impecabilii noştri traineri 
ne tot explicaseră că astăzi, 

serviciile de bibliotecă nu 
funcţioneză dupa şabloane ci 
doar prin comunicare putem afla 
cea mai potrivită strategie de 
atragere a membrilor unei 
comunităţi şi, mai ales, păstrarea 
lor ca utilizatori. După cum 
oamenii sunt diferiţi, tot aşa şi 

calea către înţelegerea lor trebuie 
parcursă în mod diferit, cu 
răbdare. 

Descoperind că părerea lor 
contează, vor deveni mai 
încrezători,  revendicându-şi 
dreptul  la informaţie şi la a fi 

parte importantă a comunităţii 
lor. 

Aşadar, biblioteca poate fi 
un vast şi ofertant ,,târg” de unde 
se poate ,,cumpăra” cea mai bună  
şi mai variată informaţie iar 
monede de schimb sunt:  
respectul, buna cuviinţă şi – de 

ce nu? – buna dispoziţie. 

 

Elisabeta Păduroiu 

Biblioteca Comunală Buzoieşti 

Activităţi în bibliotecă 

În data de 1 aprilie  2013, 
pentru  al  treilea  an  
consecutiv, Biblioteca  
Municipiului  Câmpulung "Ion  
Barbu" şi-a  deschis  larg  porţile  
pentru  a-şi  întampina  oaspeţii. 

Clasa  a  III-a  din  cadrul  
Şcolii  Lereşti, sub  îndrumarea  
doamnei  profesoare  Corina 
Coleş şi  Biblioteca  Lereşti  
reprezentata  prin  bibliotecar  
Mihaela Găiduţ,  s-au  bucurat  
de  ospitalitatea  domnului  
director  Preot  Prof. Ştefanescu  
Ştefan, răsplătindu-i  bunăvoinţa  
printr-un  spectacol  în  
adevăratul  sens  al  cuvântului.  

A  III-a  ediţie  a  proiectului 
“Călători  în  lumea  poveştilor  
lui  Creangă”, a  continuat  şi  în  
acest  an, dovedind  prin  
susţinerea  acestuia, munca  şi  
devotamentul  cadrului  didactic  
pentru  a  reaminti  şi  a  cinsti  
opera  marelui  povestitor. 

Copiii, fără  prea  mari  
emoţii, au  păşit  pragul  
bibliotecii  şi  au  demonstrat  
celor  prezenţi, prin  implicarea  
lor, dragostea  pentru  basmele  
şi  poveştile  scrise  tocmai  
pentru  ei. Transformaţi  în  
personaje  de  basm, cu  puteri  
magice, au  reuşit  să  ne  
vrăjească  şi  să  ne  facă  să  îi  
însoţim  în  călătoria  lor  printr-o  
lume  în  care, întotdeauna  
binele  învinge  răul. Precum  
adevăraţii  actori, spre  
încântarea  celor  mari, şi-au  
interpretat  fiecare  rolul  
încurajaţi  de  doamna  
profesoară  iar  la  final  “au  
încălecat  pe-o  şa  şi  ne-au  spus  
povestea  aşa”. 

“Fata  babei  şi  fata  
moşneagului” a  fost  povestea  
care  a  încântat  audienţa,  iar  
copiii  au  fost  răsplătiţi  şi  de  
această  dată  cu  diplome  şi  

ropote  de  aplauze. 
Şi  pentru  că  sunt  

personaje  de  basm  de  când  
erau  boboci, şi  pentru  că  tot  
de  atunci  le-au  dat  viaţă  şi  au  
trăit  în  lumea  lor, toţi  au  
câştigat  marele  premiu  în  
concursul “Lumea  poveştilor  lui  
Creangă”, organizat  tot  acolo  
în  prezenţa  unui  juriu  încântat  
şi  plăcut  impresionat  de  
talentul  lor.      

Sperăm  să  revenim  şi  anul  
viitor  cu  un  nou  articol, în  
care, prin  cuvinte  simple, să  
amintim  măcar  pentru  un  
minut  că  “a  fost  odată…
Creangă”.    
 

 Mihaela  Găiduţ 
 Biblioteca  Comunală Lereşti  

Călători  în  lumea  poveştilor  lui  Creangă  
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Filme documentare în premieră la Biblioteca Judeţeană Argeş  

Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu” Argeş în 
colaborare cu Institutul „Fraţii 
Golescu” pentru relaţii cu 
românii din străinătate şi Centrul 
Naţional al Cinematografiei a 
organizat în data de 5 aprilie 
2013 un eveniment inedit, în 
cadrul căruia au fost vizionate în 
premieră trei filme 
impresionante, din perioade 
istorice trecute sub tăcere 
nemeritată. 

Filmul Raiul roşu în 
adevărata lui lumină este 
realizat în 1942, în regia lui 
Constantin Pauţu de Studioul 
Cinematografic al Armatei. Este 
un film propagandistic și 
prezintă ororile celui de-al 
Doilea Război Mondial în 
Chișinău, Bălţi și Odesa, cu 
imagini cutremurătoare cu case 
și biserici distruse, oameni în 
suferinţă. 

Cel de-al doilea film 
Românii de peste Bug este 
realizat de Anton Golopenţia în 
1943, care este arestat și moare 
în 1945 în închisorile comuniste. 

Filmul prezintă ritualul 
căsătoriei, dar este neterminat și 
lipsit de coloană sonoră. 

Finalizarea lui a fost oprită când 
Armata Roșie a intrat în 
România, perioadă când toate 
materialele ce nu serveau 
intereselor Uniunii Sovietice 
erau interzise. 

Cel de-al treilea film este 
Români uitaţi. Moldovenii de 
dincolo de Bug, realizat de 
jurnalistul Marian Voicu de la 
TVR, care a fost prezent la 
eveniment. 

Este primul film care 
relatează viaţa românilor de 
dincolo de Bug, în satele 
Martînoșa și Gruţkoe, din 
regiunea Kirovograd, Ucraina. 

Documentarul impresionează 
prin realităţile trăite de românii 
care, cândva, au fost locuitori ai 
Principatului Moldovei, și rezistă 
eroic, păstrând limba, religia și 
tradiţia în condiţiile în care 
asuprirea a fost de neimaginat.  

Domnul director al 
Bibliotecii Judeţene Argeș,  
Octavian Mihail Sachelarie a 
salutat acest eveniment de 
excepţie și a mulţumit pentru 
faptul că am fost aleși pentru 
prezentarea acestor 
documentare în premieră, 
exprimându-și speranţa în 

colaborarea și realizarea și pe 
viitor de astfel de manifestări 
culturale pentru publicul 
argeșean. 

Jurnalistul Marian Voicu a 
povestit impresii personale din 
timpul filmărilor, precizând în 
final că dialectul istroromân aflat 
în Carta UNESCO a limbilor 
europene pe cale de dispariţie, 
va fi cea mai mare dramă 
recentă a poporului român din 
ultimii ani. 

Alte două filme 
documentare realizate de 
Marian Voicu au fost difuzate la 
Biblioteca Judeţeană Argeș în 
cadrul programului Şcoala Altfel 
(1-5 aprilie 2013).  

Este vorba despre 
documentarele: Bucovina şi 
Cetăţile de pe ape (Hotin, 
Soroca, Tighina, Cetatea Albă)  
și filmul Biserici rupestre din 
Basarabia+ Cetatea Soroca, ce 
ne prezintă fotografii realizate 
de Dan Bârcea. 
 

                              Cristina Baciu  
bibliotecar 

Pornind de la dorinţa de a 
aduce permanent în atenţia 
tinerilor cât mai multe informaţii 
utile, Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu” Argeș a găzduit, 
în Sala de lectură, o dezbatere 
interactivă pe tema - Drogurile şi 
efectele lor asupra sănătăţii. 

Problematica drogurilor 
include atât probleme biologice, 
psihologice sau chiar probleme 
sociale cât și probleme legate de 
mediu, care pot surveni 
concomitent. Încercarea de 
prevenţie cât și combaterea unui 
astfel de fenomen este extrem 
de necesară în contextul în care 
situaţia pare să scape de sub 
control, iar numărul celor 
afectaţi crește considerabil.  

Oana Mihăescu, specialist 
educaţie-învăţământ și Dr. 
Luminiţa Pătru din cadrul 

Centrului de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog Argeș, au 
prezentat materiale de 
informare cu privire la riscurile și 
consecinţele consumului de 
substanţe psihoactive, precum și 
aspecte legate de consumul și 
efectele tutunului, atât pasiv cât 
și cel activ, căutând să marcheze 
cu această ocazie și celebrarea 
Zilei Mondiale fără tutun-31 mai. 
La eveniment au participat elevi 
ai Colegiului Zinca Golescu și 
elevi ai Şcolii Gimnaziale "Mihai 
Eminescu" din Piteşti. 

Lectorul univ.dr. psiholog 
principal Marinela Tănase și 
psihologul Mihaela Mihăilă au 
abordat subiectul din perspectivă 
psihologică și psihoterapeutică, 
experienţa demonstrându-le 
faptul că problemele legate de 
droguri nu sunt neapărat 

aceleași în cazul tuturor 
persoanelor consumatoare de 
droguri. Cea mai comună 
poveste este aceea că unele 
persoane încep să consume 
droguri în contexte recreaţionale 
iar pe parcurs devin reali 
consumatori, ajungându-se în 
multe cazuri la influenţe nefaste 
asupra întregului organism.  

Conștientizarea faptului că 
există o graniţă insesizabilă 
dintre consumul aparent 
inofensiv și cel de dependenţă, a 
fost accentuat de toate 
persoanele invitate a dezbate 
această temă.  
  
 

 Oana Turcu 
 bibliotecar 

Drogurile – distrugătoare de vieţi 
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În ziua de 11 iunie 2013, 
Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu 
Golescu” Argeș a găzduit 
festivitatea de premiere a 
participanţilor la proiectul 
cultural ,,Argeș și Muscel - 
identitate locală și naţională”, o 
activitate unică în peisajul 
educaţional argeșean și una 
dintre puţinele de acest gen la 
nivel naţional.  Proiectul cultural 
s-a derulat între lunile martie-
iunie 2013 și a urmărit ca, prin 
intermediul istoriei locale și 
naţionale, să formeze la elevi o 
atitudine de respect faţă de 
valorile spirituale și materiale 
locale și naţionale, precum și a 
spiritului civic în comunitatea în 
care trăiesc.  

În proiect au fost implicaţi 
50 de elevi de la Colegiile 
Naţionale ,,Zinca Golescu” 
și ,,Ion C. Brătianu” din Pitești, 
coordonaţi de profesorii de 
istorie Marius Cîrjan și 
Constantin Vărășcanu. 
Activităţile au constat în 
prelegeri interactive susţinute 
de cele două cadre didactice, 
vizite la muzeele locale, unde 
elevii s-au putut ,,conecta 
vizual” la istoria Argeșului și a 

fostului judeţ Muscel, de a 
cunoaște principalele valori 
materiale și spirituale pe care 
locuitorii teritoriului actualului 
judeţ Argeș le-au creat de-a 
lungul timpului, contribuţia lor la 
crearea Ţării Românești în Evul 
Mediu, la formarea statului 
naţional român modern 
(revoluţia de la 1821 și 1848, 
Unirea Principatelor Române de 
la 1859, Războiul de 
Independenţă dintre anii 1877-
1878), rolul Goleștilor și 
Brătienilor în cristalizarea 
României moderne, participarea 
argeșenilor și muscelenilor la 
constituirea României Mari 
(1918) și la transformarea 
orașului Pitești într-un important 
centru economic în perioada 
regimului comunist.  

Cunoașterea personalităţilor 
politice, culturale și sportive pe 
care judeţele Argeș și Muscel le-
au dat spiritualităţii naţionale, 
europene și mondiale a 
reprezentat un alt obiectiv major 
al proiectului, fapt pentru care 
elevii au vizitat expoziţia de 
istorie și cea consacrată 
sportului argeșean, ambele 
aflate în cadrul Muzeului 

Judeţean Argeș.  
La prelegeri au participat și 

o serie de specialiști, profesori și 
cercetători din cadrul unor 
instituţii culturale locale, printre 
care menţionăm pe domnul 
lector univ. dr. Constantin 
Augustus Bărbulescu, decan al 
Facultăţii de Ştiinţe Socio-
Umane din cadrul Universităţii 
din Pitești. Acesta a împărtășit 
elevilor câteva din tainele și 
satisfacţiile meseriei de 
arheolog, prezentând și vestigii 
descoperite în urma campaniilor 
de săpături din diferite șantiere 
locale și naţionale. 

Partea finală a proiectului a 
cuprins festivitatea de premiere 
de către conducerea Bibliotecii 
Judeţene ,,Dinicu Golescu” Argeş 
a profesorilor și elevilor 
participanţi, organizarea unui 
concurs între elevi pe teme de 
istorie a judeţului Argeș, 
premiile oferite constând în 
diplome de participare și cărţi de 
beletristică și istorie. 

 
Marius Motreanu 

bibliotecar 
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Argeş şi Muscel - identitate locală şi naţională 

În fiecare an, de Înălţarea 
Domnului, se sărbătoreşte Ziua 
Eroilor, zi stabilită prin decretul-
lege nr. 1693/4 mai 1920. Cu 
acest prilej, în comuna Şuici, se 
desfăşoară o serie de  
evenimente  dedicate eroilor 
căzuţi la datoriație în Primul 
Război Mondial. 

Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeş, prin 
amabilitatea domnului primar 
Constantin Iatagan şi a doamnei 
bibliotecar Petruţa Matei, a fost 
invitată să participe alături de 
alte oficialităţi judeţene, la 
comemorarea eroilor.  

În cadrul desfașurării 
evenimentului a avut loc slujba 
de pomenire a tuturor eroilor 
căzuţi pe câmpul de luptă pentru 
apărarea neamului, au fost 
evidenţiate meritele, eroismul și 
patriotismul lor. 

Alături de fii satului, a 

participat şi domnul Constantin 
Nicolescu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Argeş, 
care ,după depunerea coroanelor 
şi a jerbelor de flori, a ţinut să 
mulţumească domnului primar şi 
comunităţii locale pentru 
organizarea unui astfel de 
eveniment special. Discursul 
domnului preşedinte a fost 
încheiat cu un citat din Nicolae 
Iorga: "Consideraţi cimitirul 
eroilor aşa cum consideraţi 
icoana din casă". 

Domnul primar Constantin 
Iatagan, a ţinut să precizeze că 
"aceşti apărători ai patriei au 
plecat la război să apere ce li se 
cuvine: limba, locurile, portul şi 
tradiţia . Pentru aceste fapte 
vrednice trebuie să fim mândri 
de a le fi urmaşi". Şi cum la un 
astfel de eveniment nu putea să 
lipsească onorurile militare, 
evenimentul a fost completat de 

Batalionul 33 Vânători de Munte 
Posada, conduşi de domnul 
maior Constantin Cârjan, care în 
încheiere ne-a încărcat de istorie 
prin cuvintele sale: "aceşti eroi 
ne-au lăsat o moştenire de care 
trebuie să fim mândri, ei şi-au 
dat jertfa supremă pentru a ne 
lăsa o ţară, un drapel, dar mai 
ales o istorie".  

Am trăit emoţii date de 
însemnătatea evenimentului, 
când ne-a fost prezentat onorul 
iar batalionul alături de mulţime, 
a defilat în pas de marş prin 
centrul comunei. 

 
Mihaela Penaru 

Vicepreşedinte ANBPR 
Filiala Argeş  

Ziua Eroilor marcată cu fast la Şuici  
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Cristian Bădiliţă aduce "o fărâmă de cozonac la gura poeţilor" 

În data de 5 iunie, Biblioteca 
Judeţeană "Dinicu Golescu" 
Argeș a organizat vernisajul 
ineditei expoziţii cu vânzare 
"Poeme pentru păsări și 
extratereștri", a teologului, 
poetului și traducătorului 
Cristian Bădiliţă (expoziţia a 
rămas deschisă publicului 
vizitator până la data de 15 
iunie). 

Expoziţia a fost deschisă în 
prezenţa ministrului Culturii și 
Patrimoniului, Daniel Barbu, a 
criticului literar Alex Ştefănescu, 
a vicepreședintelui Consiliului 
Judeţean Argeș, Constantin 
Polexe, a părintelui-profesor 
Nicolae Brînzea, precum și a 
reprezentanţilor instituţiilor de 
cultură argeșene. 

"Ne aflăm în faţa unui 
eveniment cultural deosebit, 
este o expoziţie aparte și ne 
bucurăm de prezenţa unor 
oameni de cultură care ne 
onorează cu prisosinţă. Autorul 
acestei expoziţii, Cristian 
Bădiliţă, vrea să prezinte poezia 
sub o altă ipostază, fiecare 
tablou având o anumită 
semnificaţie, un anumit ciclu de 
cunoaștere. Poemele, temele 
sunt prezentate în condiţii 
grafice deosebite și totul este un 
îndemn la lectură, la lectura 
poeziei...cultura este cea care ne 
identifică, ne personalizează 
identitatea", a spus Octavian 
Mihail Sachelarie, directorul 
Bibliotecii Judeţene "Dinicu 
Golescu" Argeș. 

În discursul său, Ministrul 
Culturii, Daniel Barbu, a spus că 
Biblioteca Judeţeană "Dinicu 
Golescu" este un templu al 
culturii pentru Pitești, pentru 
judeţ și că această expoziţie face 
parte din cotidianul argeșenilor, 
iar "cu ajutorul cuvintelor poţi 
crea lumi noi, pentru că au 
capacitatea de a schimba 
realitatea, mesajul lui Cristian 
Bădiliţă din prezenta expoziţie 
participând din plin la acest 
lucru. Cultura nu trebuie privită 
ca un ornament al vieţii, cultura 
face parte din structura vieţii 
noastre...". 

"Cristian Bădiliţă este un 
erudit, este un Eliade al zilelor 

noastre și nu face parte dintr-o 
grupare avangardistă. Bădiliţă 
nu se repetă, este de o 
inventivitate inepuizabilă, nu-și 
ia curaj ca să fie inventiv și se 
joacă, știind despre poezie mult 
mai multe decât alţi poeţi. Are o 
cultură foarte bine însușită. Mă 
bucură foarte mult că Octavian 
Sachelarie, directorul acestei 
instituţii, organizează astfel de 
evenimente, la care participă 
ministrul Culturii și un 
reprezentant al Institutului 
Cultural Român. Cultura trebuie 
să facă parte din viaţa noastră 
de zi cu zi, cultura este oxigen, 
cultura nu este un ornament sau 
un lux, cultura este un mod de-a 
fi. Expoziţia lui Bădiliţă este 
originală și este un omagiu adus 
limbii române, iar o astfel de 
manifestare culturală de succes 
ar face faţă și la Paris, și la New 
York, și la București... și meritul 
este al dumneavoastră pentru că 
știţi să organizaţi un astfel de act 
de cultură de înaltă ţinută", a 
spus, în discursul său, criticul 
literar Alex Ştefănescu. 

Autorul expoziţiei "Poeme 
pentru păsări și extratereștri", 
Cristian Bădiliţă, cunoscut istoric 
al creştinismului timpuriu, 
traducător al Noului Testament, 
autor a peste patruzeci de 
volume de teologie, eseu şi 
poezie, continuă un demers 
poetico-artistic aparte, început 
cu volumul-album "Calendar 
poeticesc". El nu-şi propune ”să 
ia pâinea de la gura pictorilor, ci 
să aducă o fărâmă de cozonac la 
gura poeţilor”. Poezia nu este 
numai cuvânt, ci şi sunet, tăcere, 
culoare, atmosferă, formă 
grafică, tuşă monocromă sau 
zvâcnire policromă; nu de puţine 
ori, ea este vară primară cu 
ironia şi caricatura. 

Toate aceste ingrediente 
alcătuiesc "cocteilul Molotov" al 
expoziţiei  alcătuite din peste 
şaizeci de planşe. "Cele mai 
importante lucruri pentru mine 
sunt cele care nu pot fi scrise şi 
din acest impuls pleacă şi ideea 
acestei expoziţii. De fapt, 
expoziţia este sfârşitul unei 
etape care a început cu volumul-
album "Calendar poeticesc", 

apărut acum 2 ani... sunt uimit 
de ceea ce a ieşit, de inspiraţia 
avută, de rezultat. Expoziţia 
"Poeme pentru păsări şi 
extratereştri" este un exerciţiu 
personal şi vreau ca prin aceasta 
să redeschid apetitul publicului 
pentru poezie, în această epocă 
în care poezia nu-şi mai găseşte 
locul. Planşele pot fi 
spectaculoase, pot fi planşe care 
să impresioneze, dar pentru 
mine contează şi important este 
textul, poezia" 

La finalul vernisajului, gazda 
acestei eveniment cultural, 
Octavian Mihail Sachelarie, 
directorul Bibliotecii, i-a invitat 
pe cei prezenţi să vizioneze 
lucrările și “să ducă acasă o 
fărâmă de suflet sau un pic de 
dumnezeire”, urmând ca, în luna 
octombrie a acestui an, Cristian 
Bădiliţă să fie din nou alături de 
noi, la Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeş, cu o 
altfel de expoziţie, şi ea inedită, 
fie şi numai dacă judecăm după 
genericul deja anunţat -  "Poeme 
de îmbrăcat, de gustat şi de 
agăţat pe perete". 
 

   
  

 Miruna Matei 
bibliotecar 
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Sala de conferinţă a 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu ”a găzduit în data de 17 
aprilie o primă  întâlnire de 
informare şi sprijin „Sănătatea 
familiei în perioada de doliu”, 
acesta fiind un serviciu de 
bibliotecă nou, adresat 
persoanelor de toate vârstele 
care se confruntă cu dificultăţi în 
urma decesului unui om drag. 

Trimestrial, între 6-20 de 
participanţi sunt ghidaţi de un 
voluntar – narator al asociaţiei 
(cu pregătire în psihologie) timp 
de două ore în care se face în 
primă parte, o prezentare a 
Asociaţiei „Există viaţă după 
doliu” şi a serviciilor de sprijin 
disponibile în oraş şi online. În 
această secţiune sunt bineveniţi 
toţi membrii din comunitate 
interesaţi să se implice în 
domeniul sănătăţii mintale. 
Partea a doua a fost dedicată 
exclusiv persoanelor îndoliate şi 
a fost bazată pe „biblioterapie”, 
ca formă complementară a 
psihoterapiei. Naratorul descrie 
manifestările naturale ale 

doliului şi citeşte câteva 
fragmente de poveşti şi 
metafore, cu scopul de a facilita 
găsirea unor moduri de adaptare 
la viaţă fără persoana dragă.   

Cărţi celebre despre 
spiritualitate, psihologie, 
antropologie, parapsihologie 
precum: „Pe culmile disperării” – 
Emil Cioran, „Povestiri despre 
om” – Constantin Noica, „Viaţa 
pe un peron ”– Octavian Paler au 
fost amintite în acest cadru 
restrâns, iar opţional, 
participanţii și-au putut împărăși 
cu grupul, gândurile despre cele 
ascultate.  

Intensitatea trăirilor acestor 
sentimente atinge cote maxime, 
iar teama de moarte ne 
urmărește aproape pe fiecare 
dintre noi. Toţi oamenii care trec 
prin doliu au nevoie să afle care 
sunt manifestările sănătoase 
pentru a-și da seama că tot ce 
simt și ce gândesc este normal și 
că nu au „înnebunit”. Travaliul 
de doliu (sănătos) are o durată 
variabilă și prezintă o succesiune 
de stadii plecând de la negare, 

șoc, la jelire, dezorganizare, la 
acomodare, ajungându-se în 
final la stadiul de rezoluţie, 
atunci când persoana integrează 
pierderea și începe o viaţă nouă, 
fără a mai se agăţa de trecut.  

Durerea trăită în travaliul de 
doliu se manifestă la diferite 
niveluri atât fizic cât și mental, 
emoţional și spiritual iar oamenii 
trebuie să conștientizeze care 
sunt aceste etape pentru a 
putea fi depășite cât mai ușor.  

Experienţele anterioare ale 
acestor întâlniri au demonstrat 
că bărbaţii au tendinţa de a-și 
suprima sentimentele și au o 
mare dificultate în a cere 
ajutorul. Femeile sunt centrate 
pe exprimarea sentimentelor și 
au nevoia să discute despre ce 
simt, iar copiii sunt cei care se 
exprimă mai puţin verbal dar își 
manifestă cel mai bine furia. 
 

Oana Turcu  
 bibliotecar 

În data de 27 mai 2013, 
Bibioteca Comunală Săpata a  
fost o gazdă primitoare pentru 
iniţiatorii proiectului “Poveştile 
copilăriei“ din cadrul Bibliotecii 
Judeţene “Dinicu Golescu“ 
Argeş, reprezentată de 
doamnele  bibliotecare  Mihaela 
Penaru, Daniela Tudose  şi 
partenerii acestui proiect, 
doamna învăţătoare Neacşu 
Ioana-Mihaela, domnul director 
Rătoi Florin–Gabriel  împreună 
cu cei 12 elevi ai claselor  a-III-a 
şi a-IV-a de la Şcoala Gimnazială  
“Dumitru Uderescu” Săpata. 
Cum activităţile defăşurate la 
Biblioteca Comunală  implică 
toată comunitatea, nu putea 
lipsi preotul paroh Popa Gabriel–
Ciprian de la care aceşti copii 
minunaţi primesc tot timpul 
sfaturi bune, spor binecuvântat  
pentru a învaţa şi a creşte  
cuminţi, educaţi şi cu dragoste 
de Dumnezeu. 

Scopul acestui proiect a fost 
stimularea interesului elevilor 
pentru a citi independent mai 
multe texte variate, dezvoltarea 
gustului pentru citirea  lecturilor, 

deoarece citirea este un element 
fundamental în procesul de 
învăţare  şi fără această abilitate 
elevii ajung într-o situaţie 
dezavantajată. De asemenea, 
prin citirea textelor, 
recunoaşterea fragmentelor 
scrise şi a personajelor  
principale, elevii vor fi capabili să 
selecteze cărţile pentru lectură 
suplimentară în raport cu vârsta 
şi cu interesele fiecăruia, 
înţelegând astfel rolul cărţii în 
viaţa omului. 

Activitatea a prezentat un 
interes deosebit încă de la 
început când elevii au format 
două echipe, fiecare primind 
câte un nume: echipa 
Albinuţelor şi echipa 
Furnicuţelor, şi astfel a început 
competiţia. După ce fiecare 
echipă şi-a desemnat câte un 
reprezentant care să extragă un 
bileţel din “Trăistuţa cu poveşti“ 
albinuţele şi furnicuţele au 
trecut repede la lucru. 
Câştigători la prima probă au 
fost cei din echipa Albinuţelor, 
dovadă că au ştiut mai bine să 
culeaga nectarul  din 

înţelepciunea cărţilor. Grupa 
câştigătoare a Albinuţelor a 
trebuit să mai treacă o etapă. Au 
fost expuse imagini din poveşti, 
povestiri, opere literare şi 
fiecare copil a trebuit să 
recunoască titlul şi autorul. Din 
toată grupa Albinuţelor  rămase 
în competiţie, câştigătoarea 
Premiului I a fost chiar “Regina 
stupului“ Ciolpan Roberta-
Daniela, a urmat Tănase Diana–
Florentina cu premiul al II-lea şi 
premiul al–III-lea a fost câştigat 
Ghiţă  Cătălin. 

Bineînţeles că toţi copii au 
fost câştigători, chiar dacă nu au 
ocupat toţi primele locuri, iar 
pentru efortul depus şi 
dragostea lor pentru lectură au 
primit fiecare câte un volum, 
plecând acasă cu ambiţia şi 
dorinţa ca la urmatoarea 
competiţie să fie ei cei mai buni!                                                              

                                                        
Teona Truţă                                                        

Biblioteca Comunală Săpata 

Trăistuţa cu  poveşti  

Alături de tine în perioada de doliu  
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Biblioteca  Judeţeană 
„Dinicu Golescu” Argeș a venit în 
întâmpinarea copiilor cu o suită 
de manifestări interesante și 
captivante cu ocazia zilei de 1 
Iunie. 

Succesul și popularitatea de 
care s-a bucurat programul 
organizat în anul 2012, ne-a 
îndemnat să gândim un nou 
proiect pentru anul 2013. Astfel, 
prin activităţile propuse, am 
dorit ca publicul larg să înţeleagă 
că biblioteca este un spaţiu vast, 
care oferă multiple posibilităţi 
de documentare, de 
culturalizare, dar și de recreere 
și socializare. 

Deschiderea programului i-a 
avut ca invitaţi pe cititorii fideli 
cărora li s-au înmânat premii 
drept recompensă a studiului 
din acest an. A urmat o serie de 
manifestări în care copiii au avut 
ocazia să participe la diverse 
activităţi creative și recreative. 
Toţi copii s-au întrecut în pictură 
pe obiecte din lut, îndrumaţi de 
doamna învăţător Cristina 
Morlova de la Şcoala Gimnaziala 
nr. 14 din Pitești continuând cu 
un captivant atelier de quilling la 

care am avut ca și coordonator 
pe doamna educator Matei 
Emilia de la Complexul de tip 
familial „Dumbrava minunată” 
din Pitești, cea care i-a îndrumat 
pe copii să urmeze pașii acestei 
minunate măiestrii a artei și 
îndemânării. 

În Sala de Conferinţe am 
realizat un spectacol karaoke, la 
care copii au participat cu multă 
bucurie, dovedind un real talent 
muzical. 

„Dialogurile IT” s-au 
desfășurat în cadrul Secţiei 
Tineret, atrăgând și de această 
dată copiii, prin diversitatea 
jocurilor pe calculator, cât și a 
concursurilor on-line. Tot aici s-a 
desfășurat „Clubul jucăușilor”, 
punând la dispoziţia copiilor 
jocuri de puzzle, remmy, „Nu te 
supăra frate” sau „Geomag”, 
copii jucându-se cu mult drag, în 
timp ce alţii au vizionat desenele 
lor animate, preferate. 

Ziua de 2 iunie a continuat 
șirul activităţilor, dimineaţa 
începând cu o captivantă 
scenetă intitulată „Cartea 
Iepurașului” și terminându-se cu 
„Festivalul cărţii comestibile”, 

ediţia a-II-a. Angajaţii bibliotecii 
s-au întrecut în a-și prezenta 
deliciile artei culinare, și anume 
prăjiturile și delicatesele ce 
întruchipau cărţi, personaje din 
desene animate, super eroi, 
prinţese din lumea mirifică a 
basmelor, căsuţe fermecate. 
Dacă în interiorul bibliotecii se 
admira şi se savurau torturile 
fermecate, în afara acesteia se 
desfăşura campania "Oraşul 
citeşte", o acţiune eveniment 
iniţiată de Filiala Argeş a 
Asociaţiei Naţionale a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 
Publice din România şi Biblioteca 
Judeţeană Argeș, cu scopul de a 
promova lectura şi a dezvolta 
plăcerea de a citi. 

Astfel, Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeș a 
sărbătorit, în lumea mirifică a 
cărţilor, Ziua copilului, aducând 
bucurie şi bună dispoziţie în 
sufletele lor de copii, iar noi, cei 
mari, ne-am adus aminte de 
lumea copilăriei. 

Sabina Dumitru  
Cristina Marinescu 

bibliotecar 

În perioada 30 aprilie – 5 
mai 2013, a avut loc, în holul 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu Argeș”, expoziţia 
„Tradiţii Pascale Românești”, 
realizată din cărţi și albume din 
colecţiile bibliotecii. Punctul de 
plecare în organizarea acestei 
expoziţii l-a constituit dorinţa 
noastră de a reliefa „de ce vine 
Iepurașul de Paște”, „de ce 

încondeiăm ouăle”, „ce 
reprezintă Învierea”. Pornind de 
la aceste dorinţe, am considerat 
de cuviinţă că cititorii noștri și nu 
numai, trebuie să cunoască 
modul în care poporul român 
știe să celebreze Învierea 
Domnului și să-și formeze o 
imagine spirituală cu privire la 
acesta. 

Ne bucurăm dacă iniţiativa 

Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” a reușit să sădească în 
inimile fiecăruia dintre noi 
iubirea pentru această 
Sărbătoare Sfântă. 

 
Răzvan Rudi  

Ioana Necula  
bibliotecar  

Tradiţii pascale româneşti la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş  

Biblionews 

Biblioteca şi lumea copilăriei 

Într-o lume în schimbare, 
vrem ca Uniunea Europeană să 
devină o economie inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. 
Reprezentanţii Centrului Europe 
Direct Argeș au fost prezenţi în 
comuna Vedea, judeţul Argeș, 
unde au iniţiat discuţii cu 
autorităţile locale și directorii 
unor școli și licee de învăţământ 
despre cele trei priorităţi care se 
susţin reciproc și ar trebui să 
ajute UE și statele membre în 
vederea creșterii gradului de 

ocupare a forţei de muncă, 
productivitate și coeziune 
socială. 

A fost dezbătută politica de 
coeziune, prin care primim 
fonduri UE pentru creștere 
economică și locuri de muncă, în 
scopul de a construi pentru 
tinerii noștri un viitor puternic. 

În cadrul evenimentului, a 
fost inaugurat un punct de 
informare europeană, la 
Biblioteca Comunală Vedea, în 
vederea creșterii gradului de 

informare al cetățenilor din 
mediul rural cu privire la 
tematica europeană. 

Astfel, biblioteca comunală a 
primit de la Europe Direct Argeș, 
o cantitate mare de materiale 
informative ce abordează teme 
europene, pentru a le disemina 
în comunitate pentru toate 
părțile interesate. 

Ionela Panait 
Consilier comunicare  
Europe Direct Argeș 

Punct local de informare europeană în comuna Vedea 
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Câmpulung  
Alfons Popescu (6.10. 1912 – 
iulie 1978)  - 35 ani de la moarte 
- profesor al Şcolii Normale şi 

dirijor. 
 

George Ulieru (8.09.1884 - 
28 .08.1943) - 70 ani de la 
moarte - publicist, editor, 

traducător, medic de plasă. A colaborat 
la numeroase periodice precum 
Adevărul literar şi artistic, Revista 
Fundaţiilor Regale, Gazeta Alexandriei, 
Glasul ţării, Muguri, Muscelul nostru 
etc. La rândul său, conduce mai multe 
publicaţii apărute în diverse localităţi 
ale ţării aşa cum ar fi Rândunica (1925-
1928, Alexandria); Facla Muscelului 
(1926-1927, Câmpulung); Piatra Craiului 
(1928-1929, Dragoslavele). În anul 1926, 
începe redactarea primei forme a 
jurnalului, „Din carnetul unui medic de 
plasă”. 

 
Piteşti 

 
Nicolae Spinei (3.10.1921 – 13. 08. 
2003) -10 ani de la moarte -  renumit 
profesor de limba română al Liceului I. 
C. Brătianu  
 

Constantin D. Papastate 
(26.02.1907- 21.08.1993) - 20 de 
ani de la moarte. Poet şi  istoric 

literar.  A urmat Liceul „I.C. Brătianu" 
din Piteşti, absolvit în 1926, devenind 
apoi licenţiat în filologie romanică al 
Universităţii din Bucureşti în anul 1929, 
urmând specializarea la Dijon (1929-
1930) şi a obţinut titlul de doctor în 
litere (1946) cu teza Science et poesie 
dans la peinture animaliere de Leconte 
de Lisle.  
 

Nicolae Brânzeu (28.12.1907 -  
7.08.1983) - 30 ani de la moarte. 
Compozitor, dirijor și om de 
cultură român. Şi-a început 

educația muzicală în orașul natal. A 
urmat Conservatorul din București, iar 
în anul 1931 a absolvit și Facultatea de 
Drept din București. Creația sa cuprinde 

genuri diverse, însă remarcabile sunt 
creațiile pentru teatru liric unde va 
îmbina neoromantismul cu idei de 
inspirație folclorică. O altă influență în 
muzica lui Brânzeu este expresionismul. 

 
Otilia Nicolescu (3.01.1932- 
28.09.1993)- 20 ani de la 
moarte. Poetă. Printre operele 

sale amintim: „Cămășile vieții (versuri)”, 
„Excerciții de civilizații”. Aceste opere se 
găsesc în colecțiile Bibliotecii Județene 
Argeș. 

 
Curtea de Argeş 

 
Florian I. Tucă (12.08.1928) -  
85 ani de viaţă. General de 
brigadă, profesor, istoric şi 
scriitor absolvent al Academiei 

Militare, licenţiat în istorie şi filosofie, 
doctor în ştiinţe istorice; autor sau 
coautor a peste 70 de lucrări pe teme 
de cultură, istorie, teorie militară şi 
creştinism. 
 

Bascov 
 

Pandele Olteanu (5.09.1908 - 
18.12.1995) – 105 ani de la naştere. 
Doctor în filologie slavă și romanică la 
Universitatea „I. A. Comenius” din 
Bratislava (1944),  profesor universitar 
în cadrul Universității București și șeful 
Catedrei de slavistică. A contribuit la 
clarificarea unor aspecte din 
problematica filologiei slavo-române. A 
studiat gramatica slavei vechi și a 
slavonei și a întreprins cercetări în 
privința izvoarelor cazaniilor românești. 
 

Berevoiești 
 

Mihai Tican Rumano (20.7. 1893 - 
20 .03. 1967) – 120 ani de la naştere. 
Scriitor român, faimos călător din 
perioada interbelică și colecționar de 
artă.  
 

Constantin Bălăceanu Stolnici  
(6.07.1923) – 90 ani de viaţă. 
Academician descendent al 

Bălăcenilor, veche familie boierească 
aparținând nobilimii pământene din 
Argeş - Stolnici, căreia în secolul al XVII-
lea aula imperială vieneză i-a conferit 
titlul de conte al Sfântului Imperiu 
Romano-German și i-a concesionat 
stema. Profesorul Bălăceanu-Stolnici a 
urmat Liceul „I.C. Brătianu” din Pitești. 

 
Corbi 

 
Grigore Constantinescu 
(5.08.1933) - 80 ani de viaţă. 
Profesor, muzeograf, autor de 
cărţi. Printre operele sale 

amintim: „Corbi—Muscel:monografie 
etnoculturală”, „Destine literare”. 
Operele se găsesc în colecțiile Bibliotecii 
Județene Argeș. 
 

Ion Moise (18.09.1928 – 
19.09.2007) - 85 de ani de la 
naştere. Profesor universitar, 

specializat în slava veche. 
 

Domneşti 
 
Ion Donoiu  - (22.08.1933)  – 80 
ani de la naştere. Colonel 
medic, vicepreşedinte al 

Societăţii Numismatice Române.  
 

Lunca Corbului 
 
Cornel Constantinescu - (12.07.1953) - 
60 ani de viaţă -sociolog şi lector la 
Universitatea din Piteşti.  
 

Stâlpeni  
 

Virgil Alexandru Georgescu  
(21.02.1921 – 18.08.1988) - 25 
ani de la moarte- veteran de 
război, pilot la dublă comandă 

cu Iuri Gagarin, pilot al flotilei 
prezidenţiale. 
 

 

Carmen Voican 

bibliotecar 

 
 

Aniversările anului 2013 în judeţul Argeş 
iulie—septembrie 



Atestată documentar la 1 
iulie 1475, comuna Muşăteşti 
este situată în partea de nord 
a Judeţului Argeş, la poalele 
munţilor Făgăraş, pe Valea 
Vîlsanului la încrucişarea 
drumurilor ce duc de la 
Curtea de Argeş la Câmpulung 
şi de la Piteşti la Brădet. 

În anul 1954, în inima 
satului Muşăteşti, se ridica un 
impunător lăcaş de cultură, 
Căminul Cultural C. Dobrescu 
–Argeş devenind una din 
instituţiile centrale. Un loc 
principal era destinat muncii 
cu cartea. Biblioteca, care şi 
astăzi îşi desfăşoară 
activitatea în Căminul 
Cultural, îndeplinea un rol de 
seamă în munca de luminare 
realizată, atât prin 
îndrumarea lecturii fiecărui 
cititor cât şi prin organizarea 
acţiun,ilor de propagandă a 
cărţi, montaje sau şezători 
literare. 

De ce  Biblioteca "Ionel 
Cristescu Muşăteşti”?                     

În semn de recunoştinţă 
şi pentru a păstra vie 
amintirea poetului, 
publicistului  Ionel Cristescu, 
fiu al satului Muşăteşti care, 
prin scrierile sale, a evocat  
istoria  satului. Activităţile din 
bibliotecă se desfaşoară 
pentru cititori, dar şi cu 
sprijinul acestora. Sunt 
corelate cu cele mai 
importante evenimente 
vizate la nivel local, judeţean 
sau naţional. Sunt prezentate 
expoziţii de carte, 
simpozioane, lansări de carte 
expoziţii de pictură. La reuşita 
acestor evenimente au 
contribuit elevii Şcoli 
Generale Muşăteşti, Cenaclul 
Literar “Nicolae Velea” din 
Curtea de Argeş, autorităţile 
locale, Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu“ Argeş, 
Centrul Europe-Direct Argeş. 

Biblioteca "Ionel 
Cristescu Muşăteşti” are un 
fond de carte de 9731 

exemplare, cu 412 cititori şi 
3252 de cărţi citite anual. S-
au înfiinţat la început filiale în 
satul Vîlsăneşti, Costeşti –
Vîlsan şi  Stroeşti, dar, din 
cauza lipsei fondului de carte, 
în prezent mai funcţionează 
doar filiala Stroeşti. Biblioteca 
este în satul nostru o 
adevărată şcoală de cultivare 
temeinică a cetăţenilor din 
Muşăteşti. La activitatea 
bibliotecii au contribuit din 
plin o serie de intelectuali ai 
satului, care prin scrisul şi 
creaţiile lor au îmbogăţit în 
mod simţitor  tezaurul 
cultural al satului Muşăteşti. 

Graţie programului 
Biblionet ,,Lumea în 
biblioteca mea’’, proiect  
finanţat  de fundaţia Bill si 
Melinda Gates, IREX, a 
Centrului Europe-Direct Argeş 
şi a Bibliotecii Judeţene, 
Biblioteca Muşăteşti a 
devenit o bibliotecă modernă, 
un centru de informare 
pentru locuitorii comunei. 
Copiii din ziua de azi sunt o 
generaţie care se simt 
confortabil în faţa 
calculatorului, cu ajutorul lui 
se joacă, socializează sau îşi 
fac temele. Vin la bibliotecă 
pentru a găsi răspunsuri 
rapide la întrebările care îi 
frământă pentru a accesa 
internetul în scopul unor 
cercetări, cât şi pentru a 
comunica cu rudele sau 
prietenii plecaţi în străinătate, 
pentru a trimite diferite 
documente scanate, pentru a 
primi îndrumarea pentru 
consultarea unor site-uri de 
pe internet. În cadrul 
bibliotecii, s-a desfăşurat în 
colaborare cu Asociaţia 
LINGUA  INTERNATIONAL, 
cursuri de calificare gratuite 
pentru persoanele 
defavorizate din mediul rural, 
persoane casnice, şomeri, 
lucrători familiali în 
gospodării propri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrul Europe Direct 

Argeş a derulat Campania  
EUropa pretutindeni, 
inaugurând în 29 septembrie 
2011, un punct de informare 
europeană. În cadrul acestei 
campanii, centrul de 
informare europeană a adus 
în atenţia comunităţii rurale 
importanţa cunoaşterii 
Strategiei Europa 2020, 
derulându-se în acealşi timp 
şi un curs de instruire pentru 
persoanele şomere în 
căutarea unui loc de muncă 
prin programul EURES. 

Biblioteca a devenit un 
punct central în mica noastră 
comunitate, unde clasicul se 
îmbină foarte bine cu 
modernul, unde generaţiile se 
întâlnesc şi pot schimba 
păreri, locul în care batrânii 
pot învăţa de la copii si invers. 
   
                                                                                            
 

Gabriela   Şendroiu                                                                                                                                                       
Biblioteca Comunală  

„Ionel Cristescu Muşăteşti”  
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