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În anul 2010, Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș, sprijinită de Consiliul Județean 
Argeș, a aplicat și a câștigat intrarea în 
programul Biblionet, alături de alte 12 
biblioteci județene din țară. Acest program 
internațional a fost finanțat de Fundația „Bill & 
Melinda Gates” și implementat în România de 
Fundația IREX. Scopul acestui program a fost 
de a facilita românilor accesul la informație 
gratuit și s-a considerat că cea mai bună 
modalitate de a realiza acest lucru ar fi 
dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci 
în România. 

Astfel, în județul Argeș, în cei 3 ani de 
implementare, Biblioteca Județeană Argeș a 
coordonat intrarea în program a 70 de 
biblioteci publice argeșene și a atras fonduri 
pentru acestea în valoarea de 1.567.058 lei. 
Cele 70 de biblioteci sunt: Albeștii de Argeș, 
Albota, Aninoasa, Arefu, Bascov, Băbana, 
Beleți-Negrești, Biblioteca Județeană Argeș – 
Filiala Prundu, Bîrla, Bogați, Boteni, Bradu, 
Budeasa, Bughea de Sus, Buzoești, Călinești, 
Câmpulung, Cepari, Cetățeni, Cicănești, 
Ciomăgești, Cocu, Corbi, Cosești, Costești, 
Curtea de Argeș, Davidești, Dobrești, 
Domnești, Drăganu, Hîrsești, Hîrtiești, Izvoru, 
Leordeni, Lerești, Lunca Corbului, Mălureni, 
Mărăcineni, Merișani, Micești, Mioarele, 
Mioveni, Miroși, Morărești, Mozăceni, 
Mușătești, Negrași, Oarja, Pietroșani, Poiana 
Lacului, Poienarii de Muscel, Râca, Recea, 
Rociu, Săpata, Slobozia, Stoenești, Stolnici, 
Suseni, Ştefănești, Şuici, Teiu, Tigveni, 
Topoloveni, Uda, Ungheni, Valea Danului, 
Valea Mare Pravăț, Vedea, Vlădești. 

Aceste biblioteci oferă acum comunităților 
pe care le servesc echipamente (calculatoare, 
imprimantă, scanner, videoproiector), soft-uri 

cu licență (Windows, programul educativ 
Intuitext) și acces gratuit la internet.  

Fiecare bibliotecar din cele 70 de biblioteci 
a participat la cursuri de formare, organizate la 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș și 
livrate de traineri acreditați. La aceste cursuri 
bibliotecarii argeșeni au fost instruiți în 
folosirea calculatoarelor, regăsirea 
informațiilor, accesarea informațiilor juridice, 
organizarea de servicii noi de bibliotecă, 
folosirea unor programe precum Movie 
Maker, care ajută  la îmbunătățirea serviciilor 
oferite de bibliotecă. Pe lângă cele enumerate 
mai sus, în cadrul programului Biblionet, 
bibliotecarii au putut să aplice proiecte cu 
finanțare la diferite concursuri organizate 
special pentru ei. Tot în folosul bibliotecilor au 
fost încheiate parteneriate, de departe cel mai 
important fiind cel cu APIA, și toate acestea 
pentru a readuce, a repoziționa și a consolida 
biblioteca în inima comunității, acolo unde îi 
este locul. 

Programul Biblionet s-a încheiat din punct 
de vedere al angrenării și altor biblioteci 
publice locale în rețeaua creată. „Lacătul” 
oficial se va pune în 2014.  Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” Argeș 
mulțumește pentru implicare și seriozitate 
tuturor bibliotecilor intrate în program și le 
urează succes în activitățile viitoare. 

 
 

Eduard Fîșcă 
Coordonator Județean Biblionet  

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” 

Biblionet în Argeș – un proiect de succes  
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Teorie și practică la Cursurile de la Bușteni  

Programul de formare 

"BIBLIOSCOP - Marketingul 

misiunii de bibliotecă"  a fost 

conceput de  bibliotecarii traineri 

din bibliotecile județene din 

regiunea sud-vest: Argeș, Dolj, 

Gorj și Vâlcea. După ce a parcurs 

etapele de realizare a analizei de 

nevoi, a programei de formare, a 

planurilor de lecții și a suportului 

de curs, programul a ajuns în 

etapa de pilotare (testare), 

eveniment care s-a desfășurat  în 

perioada 22 – 24 iulie 2013, la 

Biblioteca Județeană ”Antim 

Ivireanul” Vâlcea. 

Care este semnificația 

numelui? 

BIBLIO = BIBLIOTECA 

S = SERVICII 

C = COMUNICARE 

O = OPERARE PE 

CALCULATOR 

P = POWER POINT, 

PUBLISHER, PRODUS, PREȚ, 

PROMOVARE, PLASAMENT 

Pe lângă traineri, au 

participat în calitate de cursanți 

bibliotecari din toate instituțiile 

care au colaborat la realizarea 

acestui program de formare, 

structurat  pe patru module de 

învățare: Comunicare, Marketing, 

Operare pe calculator și 

Microsoft Office – Power Point și 

Publisher. Au fost testate 

Modulele de Comunicare și 

Marketing, deoarece ele 

reprezintă o noutate în 

programele de formare ale 

bibliotecarilor. 

Gândit de bibliotecari, 

BIBLIOSCOP se vrea a fi un curs 

pentru bibliotecarii din 

bibliotecile publice intrate în 

proiectul Biblionet, dar și pentru 

cei din bibliotecile județene, un 

instrument bibliotecăresc absolut 

necesar acestui gen de instituții 

publice. Modulele programului 

au fost alese după următoarele 

considerente: 

Comunicare – când dorești să 

transmiți ceva, trebuie să știi 

cum să o faci, dar și cum să 

asculți, să înțelegi și să găsești 

alternative la obstacolele de 

comunicare întâlnite. Exiști? Fă-

te cunoscut! 

Marketing – învață să îți 

promovezi serviciile, plasează-le 

corespunzător pe piață și 

adaptează-te cerințelor pieței. Fă

-te observat! 

Operare pe calculator – ia-ți 

tehnologia drept aliat în 

promovarea și popularizarea 

activității pe care o desfășori în 

biblioteca ta. Instruiește-te! 

Microsoft Office: Power Point și 

Publisher – folosește noi 

instrumente de creare a 

materialelor de prezentare într-

un mod profesionist, care te vor 

face cunoscut în comunitate. 

Perfecționează-te! 

 

Dorina Litră 

Bibliotecar  

Biblioteca Judeţeană  

"Dinicu Golescu" 

Curs pilot - BIBLIOSCOP - Marketingul misiunii de bibliotecă  

Formare profesională 

Centrul de Formare şi 
Dezvoltare Profesională al 
Asociaţiei Naţionale a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 
publice din România a organizat, 
în perioada 1–12 iulie 2013, 
cursuri de calificare/studii medii 
şi perfecţionare/studii 
superioare pentru ocupaţia de 
bibliotecar – Modulul I, la 
Centrul de Pregatire 
Profesională din Busteni. 

În agenda de lucru a primului 
modul au fost cuprinse sesiuni în 
cadrul cărora au fost  dezbătute 
aspecte precum: bazele 
ocupației de bibliotecar - Curs 
de calificare Bibliotecar studii 
medii și, respectiv, Curs de 
perfecționare Bibliotecar studii 
superioare.  

Programul a utilizat tehnici 
europene de predare și 
instruire, dar și experiența 
americană în domeniu bazându-
se pe interactivitate, aplicații, 

exerciții. El a oferit 
participanților posibilitatea de a-
și dezvolta rapid aptitudinile, 
abilitățile și competențele 
specifice bibliotecarului modern. 

Au fost vizate preponderent 
dezvoltarea capacităților de 
lucru cu publicul și a avut la bază 
documente cu caracter 
metodologic: programă, planuri 
de lecții și prezentări elaborate 
de formatori cu multă 
experiență. Cursul a oferit soluții 
pentru aducerea bibliotecii 
publice în secolul XXI, prin 
crearea unor servicii în funcție 
de nevoile de informare ale 
utilizatorilor din comunitate. 
Dezvoltarea serviciilor 
tradiționale, armonios 
completate de serviciile noi, pe 
care biblioteca le poate oferi 
odată cu introducerea noilor 
tehnologii și a comunicațiilor 
bazate pe accesul Internet, 
constituie baza activității zilnice 

pentru bibliotecar, dar și pentru 
utilizator. Totul a pornit de la 
întrebările: de ce bibliotecile 
publice din Romania, atrag doar 
10% din populație, restul de 90 
%, de ce nu frecventează 
biblioteca? Ce este de făcut?      

 Primul modul s-a încheiat 
printr-o evaluare intermediară, 
iar în perioada cuprinsă între 
cele două module, cursanții vor 
efectua un număr de ore de 
aplicații introducere, definiții ale 
noțiunii de “bibliotecă”, 
identificarea publicului – țintă, 
înțelegerea și utilizarea 
percepțiilor asupra bibliotecii, 
construirea parteneriatelor 
bibliotecii.  

 
Elena Nichita 

Bibliotecar 
      Biblioteca Comunală Băbana 
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Criza economică a arătat că 
multe țări europene se confruntă 
cu probleme fundamentale și cu 
tendințe care nu sunt viabile pe 
termen lung. De asemenea, ne-a 
făcut să înțelegem mai bine cât 
de interdependente sunt 
economiile Uniunii Europene. 

Pentru a putea depăși criza 
economică și pentru a crea 
condițiile care să favorizeze 
dezvoltarea unei economii 
competitive, cu un grad mai 
ridicat de ocupare a forței de 
muncă, a fost lansată Strategia 
Europa 2020. 

În acest sens, în data de 12 
septembrie 2013, Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene "Dinicu Golescu" Argeș 
a organizat, în comuna Buzoești 
din județul Argeș, o sesiune de 
informare cu privire la inițiativele 
și obiectivele pe care le conține 

Strategia Europa 2020. Ocuparea 
forței de muncă, cercetarea și 
inovarea, educația, mediul și 
incluziunea socială pentru o 
creștere economică în următorii 
ani au fost doar câteva dintre 
subiectele abordate. 

Având în vedere faptul că 
protagoniștii sesiunii de 
informare au fost în mare parte 
tineri, reprezentanții centrului de 
informare europeană au punctat 
și câteva aspecte cu privire la 
concursurile ce sunt organizate în 
această perioadă la nivel 
european, cum pot beneficia de 
anumite burse la Direcțiile 
Generale ale Comisiei Europene, 
dar și cum pot aplica pentru un 
loc de muncă în cadrul 
instituțiilor comunitare. 

Prin intermediul acestui 
eveniment, în cadrul bibliotecii, a 
fost inaugurat un punct de 

informare europeană, ce se 
înscrie în rândul celorlalte 
douăzeci și unu deschise în 
decursul a doi ani și jumătate de 
către Centrul Europe Direct 
Argeș. Prin materialele 
informative aduse de la Oficiul 
pentru Publicații al Uniunii 
Europene din Luxemburg și puse 
la dispoziție tuturor cetățenilor 
comunei Buzoești, se dorește ca 
informația europeană să ajungă 
și în mediul rural, aceștia 
beneficiind astfel de 
oportunitățile diverse pe care le 
oferă Uniunea Europeană. 

 

Ionela Panait 
Georgeta Elena Ștefan Nicolescu     

   Consilieri de 
comunicare                                                             

Europe Direct din cadrul  
 Bibliotecii Județene "Dinicu 

Golescu" 

Strategia Europa 2020 la Biblioteca Comunală Buzoești  

„Ghidul de cultura 
informaţiei“(apărut la București, 
Editura ABR, 2012), elaborat de 
prof. dr. Angela Repanovici, de la 
Universitatea „Transilvania“ 
Braşov, preşedinta Secţiunii 
Cultura Informaţiei din cadrul 
Asociaţiei Bibliotecarilor din 
România este un ghid de 
dezvoltare a culturii informaţiei, 
dar şi un nou instrument pentru 
bibliotecari, elevi, studenţi, 
profesori şi documentariști.  

Lucrarea, structurată pe 
patru capitole, este o premieră 
pentru că sintetizează toate 
aspectele necesare unei bune 
introduceri în tematica culturii 
informaţiei. Primul capitol - 
„Concepte de bază în cultura 
informaţiei” – reflectă succint 
originea conceptului, aspectele 
terminologice, preocupările şi 
standardele internaţionale în 
domeniu, obiectivele şi 
componentele fenomenului. 

Menţionând existenţa unui 
număr mare de modele de 
cercetare şi rezolvare a 
fenomenului cultura informaţiei, 
autoarea dă o atenţie deosebită 
modelului SCONUL, (elaborat de 
Societatea Bibliotecilor de 
Colegii, Naţionale şi Universitare 
din Marea Britanie). Urmărind 

formarea a şapte competenţe de 
bază, modelul SCONUL este un 
instrument indispensabil pentru 
bibliotecarii implicaţi în 
dezvoltarea capacităţilor 
informaţionale ale utilizatorilor. 

Tot în primul capitol sunt 
descrise trei elemente ale 
accesării informaţiilor: 

 definirea nevoii de informare 
(definirea subiectului 
cercetării, formularea 
întrebării de cercetare, 
utilizarea cuvintelor cheie, a 
vocabularelor controlate şi 
altele); 

 localizarea și regăsirea 
informaţiei (tipuri de 
documente, elementele 
descrierii bibliografice, 
clasificarea şi indexarea 
documentelor); 

 instrumentele tradiţionale de 
regăsire a informaţiei şi 
resursele informaţionale. 

Capitolul al doilea - „ 
Educarea utilizatorilor”-  
continuă prezentarea metodelor 
de accesare a informației din 
mediul electronic și integrează 
tehnologia informației în 
activitatea de regasire a 
informației(pagini web, 
cataloage on-line ale 

bibliotecilor, baze de date 
documentare, motoare de 
căutare, depozite digitale), 
precum și evaluarea surselor de 
cercetare (analiza textului şi 
compararea surselor, criteriile 
de evaluare a surselor 
tradiţionale şi a celor regăsite 
prin spaţiul web). 

Capitolele al treilea şi al 
patrulea ale ghidului – 
„Managementul informaţiei” și 
„Comunicarea informaţiei” - 
prezintă subiecte ce țin de 
utilizarea și comunicarea 
informației, și anume: 
elaborarea, prezentarea şi 
citarea referinţelor bibliografice, 
informaţii despre codurile 
internaţionale pentru publicaţii, 
etica comunicării informaţiei, 
proprietatea intelectuală, 
elaborarea unei lucrări ştiinţifice. 

„Ghidul de cultura 
informaţiei“ are o valoare 
teoretico-metodologică şi 
practică incontestabilă, fiind 
foarte util tuturor celor care au 
nevoie de informații, cât și celor 
care gestionează informația.  
 

Lucreţia Vlad 
Şef serviciu 

Biblioteca Județeană  
"Dinicu Golescu"  

Ghid de cultura informației - Angela Repanovici 
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În perioada 3-5 septembrie 
2013, a avut loc în orașul de pe 
malul Dunării, Galați, atelierul 
profesional și sesiunea demo a 
proiectului „Centru de 
excelenţă care oferă servicii 
pentru adulţi", cu vârsta 
cuprinsă între 41 şi 60 de ani, 
propus de Biblioteca Judeţeană 
„V.A. Urechia“ Galaţi și 
câştigător al concursului 
„Bibliotecile Judeţene: Centre 
de excelenţă“ organizat de IREX 
în cadrul programului Biblionet. 

La eveniment au participat 
26 de bibliotecari de la diverse 
biblioteci publice din țară care, 
timp de două zile, au aflat 
despre cum s-a desfășurat 
proiectul și care a fost impactul 
acestuia în comunitatea 
gălățeană de la coordonatoarea 
proiectului Titina Dediu. 

Cu un grant în valoare de 
30.000 de dolari, participanții 
au aflat că scopul general al 
proiectului a fost să 
documenteze şi să disemineze 
bunele practici în domeniul 
dezvoltării de servicii noi şi 
moderne pentru adulţii cu 
vârste cuprinse între 41 şi 60 de 
ani.  

Necesitatea implementării 
noului serviciu „40+ Activ, 
Informat, Valoros”, pentru 
adulţii cu vârsta între 41-60 de 
ani, a rezultat în urma aplicării 
unor chestionare, precum şi în 
urma solicitărilor directe. 

Persoanele chestionate şi-au 
exprimat dorinţa de a învăţa, 
de a se informa, de a socializa 
într-un spaţiu în care să se 
simtă în largul lor. Astfel, 
Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” Galați, dispunând de o 
sală liberă și de finanțare de la 
IREX, obținută prin câștigarea 
proiectului Biblioteca „V.A. 
Urechia” – Centru de excelență 
ce oferă servicii pentru adulți, 
cu vârsta cuprinsă între 41 şi 
60 ani, a amenajat spațiul 
existent și a organizat întâlniri 
pe diverse teme de actualitate 
cu un grup de adulți. 
Organizarea acestor sesiuni s-a 
dovedit a fi necesară în 
dezvoltarea profesională şi 
personală a adulţilor din grupul
-țintă. Competenţele dobândite 
le pot folosi, atât în interes 
propriu, dar şi pentru sprijinirea 
familiei. 

Astfel am aflat că serviciul a 
constat în organizarea unor 
sesiuni de curs, împărţite pe 3 
module: 

 competenţe IT: căutarea 
informației pe Internet, mail, 
facebook, redactarea unui 
CV, folosirea tabletelor și e-
Reader-elor; 

 informare: sănătate, 
alimentaţie sănătoasă, 
drepturile consumatorului, 
bugetul familiei, banqueting, 
comunicarea cu 
adolescenții; 

 abilităţi practice: cosmetică, 
confecționare de obiecte 
handmade, confecționare de 
bijuterii. 
Publicul ţintă a fost format 

din 150 adulţi cu vârsta între 41
-60 de ani din judeţul Galaţi, 
casnici şi şomeri, care vor 
participa, în funcţie de interese, 
la diferitele sesiuni organizate 
în cadrul acestui serviciu: 
„Organizarea unui 
eveniment” ,,Haideți să 
bijuterim" „Ţin la sănătatea 
mea” „E-mail-ul pentru 
toţi” ,,Tableta- o 
provocare" ,,Cum citim o 
etichetă" ,,Mâncăm 
sănătos" ,,Părinți de 
adolescenți". 

La sesiunea demo 
participanții au putut participa 
și ei la două din activitățile din 
proiect: ,,Tableta - o provocare" 
și ,,Haideți să bijuterim" 
susținute de Titina Dediu și o 
voluntară a Bibliotecii din 
Galați, Eugenia Filer. 

Așteptăm și ghidul ,,Cum 
se face?" al celor mai bune 
practice, pe care coordonatorii 
proiectului s-au angajat să-l 
realizeze la finalul activităților. 

 
 Marius Motreanu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu" 

Centru de excelenţă pentru adulţi - la Biblioteca 
Județeană ,,V.A.Urechia" Galați  

Descoperă, creează, 
construieşte, joacă-te, 
socializează. Acesta a fost 
sloganul după care s-a ghidat 
doamna bibliotecar Gabriela 
Şendroiu atunci când a 
organizat "Atelierul fanteziei". 
Chiar şi în timpul vacanţei, elevii 
claselor I-VIII ai Şcolii generale 
Muşăteşti, au îmbinat utilul cu 
plăcutul. Zi de zi, aceştia s-au 
întâlnit la Biblioteca Comunală 
din Muşăteşti, unde şi-au dat 
frâu liber imaginaţiei, 
confecţionând tot felul de 
obiecte din materiale 

reciclabile. 
Un simplu afiș pe ușa 

bibliotecii: "Biblioteca 
Mușătești invită toți utilizatorii 
ei la Atelierul fanteziei", și 
biblioteca devenea 
neîncăpătoare pe zi ce trecea. 

Un pic de talent, nişte 
pietre, boabe de porumb, grâu, 
orez şi prima zi a fost un succes. 
Rând pe rând copiii au devenit 
foarte curioşi întrebând-o pe 
doamna bibliotecar: ce mai 
facem astăzi? Poveşti pe fir de 
aţă, au decupat, au construit 
diferite obiecte, au pictat, s-au 

întrecut în a desena. Şi uite aşa, 
copiii şi-au petrecut cea mai 
mare parte a vacanţei în 
bibliotecă, facând lucruri utile şi 
dragi lor. 

Pentru curaj și implicare, 
toată stima doamnei 
bibliotecar, pentru contribuția 
adusă la creșterea calității 
actului educațional în 
comunitatea în care își 
desfășoară activitatea.   

  
Mihaela Penaru 

Vicepreședinte ANBPR - 
Filiala Argeș 

„Atelierul fanteziei" la Biblioteca Comunală Muşăteşti 
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OPAC  -  Online Public Acces Catalog  

Abreviat și recunoscut după 

denumirea OPAC, este de fapt 

vorba despre catalogul online al 

unei biblioteci sau altfel spus 

baza ei de date, pusă la 

dispoziția utilizatorilor în mediul 

virtual, care cuprinde totalitatea 

documentelor deținute de o 

bibliotecă. Se pare că primele 

cataloage online pe scară largă 

au fost dezvoltate de 

Universitatea de Stat Ohio, în 

1975 și Biblioteca Publică din 

Dallas în 1978.  Catalogul 

online permite navigarea prin 

baza de date a bibliotecii, așa 

cum o făcea până nu demult 

catalogul tradițional, însă marele 

avantaj este rapiditatea regăsirii 

informației, precum și 

diversificarea criteriilor de 

căutare. De asemenea, căutarea 

pe subiecte și domenii este mult 

simplificată, căci indicii de 

clasificare redați de bibliotecarul 

catalogator sub formă de cifre 

poate fi foarte ușor înlocuit de 

căutarea după subiect, cuvânt 

cheie sau termen tezaur. 

De-a lungul anilor 1980, 

numărul și complexitatea 

cataloagelor online a crescut.  

În același timp, bibliotecile au 

început să dezvolte aplicații 

pentru a automatiza operațiunile 

de achiziție sau catalogare, 

precum și pentru circulația 

documentelor de bibliotecă sau 

înregistrarea utilizatorilor. Anii 

'90 au reprezentat o stagnare în 

ceea ce privește cataloagele 

online, apoi au început să apară 

și să se dezvolte sisteme tot mai 

sofisticate de regăsire a 

informației în spațiul virtual, 

web motoarele de căutare 

(precum Google, Yahoo, Bing, 

etc.) câștigând tot mai mult 

teren și devenind extrem de 

folosite, ceea ce explică 

ignorarea aproape totală a 

sistemului tradițional de 

cataloage dintr-o bibliotecă. Ca 

urmare a noilor metode de 

lucru, majoritatea, dacă nu 

toate, bibliotecile au ”înghețat” 

cataloagele tradiționale pentru 

utilizatori, păstrându-se pe 

alocuri numai catalogul de 

serviciu al bibliotecarilor 

catalogatori. 

Accesând adresa 

www.bjarges.ro, utilizatorul se 

află pe pagina de internet a 

Bibliotecii Județene ”Dinicu 

Golescu” Argeș, unde are mai 

multe opțiuni de informare 

asupra istoricului instituției, 

calendar evenimente, proiecte 

derulate, articole de specialitate, 

bibliotecile publice de pe raza 

județului, etc. De asemenea, 

poate purta un dialog cu aceasta 

prin rubrica ”Întreabă 

biblioteca”, prin serviciile de 

mesagerie instant sau prin e-

mail. 

Tot aici găsim rubrica 

Catalog on-line (OPAC), în care 

utilizatorul caută informația 

dorită, iar rezultatele 

interogărilor constau în liste de 

înregistrări, afișate după diverse 

criterii (alfabetic, anul apariției, 

data catalogării). Prima pagina 

oferă informații despre un top al 

subiectelor și autorilor 

împrumutați, un top al 

documentelor împrumutate , 

precum și al celor rezervate. 

Există posibilitatea Căutării 

simple, în cadrul căreia se poate 

căuta un titlu, autor, domeniu de 

interes, colecție, etc. sau cea a 

Căutării avansate, unde criteriile 

de interogare se diversifică: 

autor, subiect, ISBN / ISSN, 

clasificare CZU, an sau loc de 

apariție, editură, serie sau 

colecție, etc. Spre deosebire de 

Căutarea simplă, în cadrul 

Căutării avansate utilizatorii 

dispun de facilitatea de a 

combina mai mulți termeni și de 

a integra resurse variate (interne 

și externe) pentru a obține un 

rezultat cât mai amplu prin 

referințele afișate.  

Veți observa că se pot accesa 

și alte baze de date ce folosesc 

același soft de bibliotecă – 

TINREAD: Biblioteca Județeană 

Arad, Brăila, Vâlcea, dar și 

Biblioteca Universității din 

Craiova sau UNATC 

(Universitatea Națională de Artă 

Teatrală și Cinematografică 

”I.L.Caragiale”). 

În partea superioară stânga a 

ecranului, imediat sub câmpul 

de căutare simplă, se află 

butonul cu textul "Opţiuni". Aici 

se poate realiza filtrarea datelor 

după criterii cum ar fi felul 

documentelor (cărți, seriale, 

colecții, părți din cărți, seriale, 

materiale AV), după tipul 

suportului pe care se află 

informația (hârtie, CD/DVD, 

rețele de date, microfilm, casetă 

magnetică). Nu în ultimul rând, 

datele pot fi arătate și după 

criteriul localizare, astfel  că 

fiecare criteriu în parte sau 

combinat poate fi utilizat pentru 

a afla ce documente se găsesc 

într-o anumită secție/punct de 

servicii. 

Dorina Litră 

Bibliotecar 

Biblioteca Județeană  

"Dinicu Golescu" 

Ghidul bibliotecarului debutant 

http://www.bjarges.ro/
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Aurel Vlaicu - pionierul aviației române  

La 13 septembrie 2013 s-au 
împlinit 100 de ani de la 
moartea marelui inventator 
român Aurel Vlaicu. Cu această 
ocazie, Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" Argeş a 
organizat expoziţia Aurel Vlaicu-
100 de ani de la moartea 
marelui inventator român, 
expoziţie de cărţi şi reviste din 
colecţiile Bibliotecii Judeţene 
Argeş. 

Aurel Vlaicu, care a strălucit 
ca un meteor, a reușit, în scurta 
sa viață, datorită spiritului său 
inventiv și calităților sale ieșite 
din comun, să realizeze 
performanțe remarcabile atât în 
domeniul creației tehnice, cât și 
în cel al zborului. 

Despre el s-au scris 
numeroase cărți și studii de 
specialitate. Performanţele 
remarcabile ale inventatorului 
român Aurel Vlaicu sunt 
oglindite în presa naţională din 
acea vreme (1910-1915), din 
colecţiile de documente ale 
Bibliotecii Judeţene "Dinicu 

Golescu" Argeş : 

  Vlaicu, Aurel. Impresii din 
văzduh, în: Flacăra: Revistă. 
Literară. Artistică. Socială. 
Anul I, nr.2/1911 

 Cair, George. Lui Aurel Vlaicu 
în: Flacăra: Revistă. Literară. 
Artistică. Socială. Anul I I, 
nr.47/1913 

 Locusteanu, P. Figuri 
dispărute. Aurel Vlaicu în: 
Flacăra: Revistă. Literară. 
Artistică. Socială. Anul I I, 
nr.47/1913 

Istoria aeronautici românești 
grupează orientări și contribuții 
ce ridică cu mult valoarea 
gândirii științifice și tehnice a 
poporului român într-un 
domeniu major al civilizației 
umane, și la date când acest 
domeniu era abia la început. 

Geniul creator al românilor s
-a afirmat prin realizări esențiale 
în domeniul științei, artei 
zborului și al construcțiilor 
aeronautice. 

nventatorii de renume 

mondial Traian Vuia, Aurel 
Vlaicu, Henri Coandă și mulți 
alții au reușit datorită spiritului 
lor inventiv să obțină 
performanțe remarcabile. 

În anul 1906, Traian Vuia a 
efectuat pentru prima oară în 
lume, un zbor cu un aeroplan, 
care s-a desprins de la pământ 
datorită exclusiv forței motorului 
său, fără nici un fel de mijloace 
auxiliare. Patru ani mai târziu, 
tânărul inginer român Henri 
Coandă realiza primul avion fără 
elice, concepție cu totul nouă, 
înscriind în istoria aviației un nou 
capitol - propulsia cu reacție. 

La 100 de ani de la moarte, 
Biblioteca Județeană Argeș a 
evocat figura lui Aurel Vlaicu, cel 
care a dat o nouă strălucire 
aripilor românești.  

 
Cristina Baciu, Ioana 

Netotu 
Bibliotecare 

Biblioteca Judeţeană 
"Dinicu Golescu" 

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș, a fost gazda 
dezbaterii interactive cu tema 
„Se poate trăi fără stres?”, sub 
denumirea proiectului 
„Sănătatea noastră - echilibru şi 
adaptare”, totul concentrându-
se pe ideea faptului că nu putem 
combate stres-ul fără a ne 
cunoaşte E-ul: trebuie să ne 
cunoaştem mai bine pe noi 
înşine (să ne autoanalizăm) 
pentru a-i putea cunoaşte mai 
bine pe ceilalţi.  

Fiecare individ ar trebui să-și 
cunoască propriul ritm, propriul 
„climat”, iar dorința 
organizatorilor a fost  aceea de a 
pune amprenta pe 
conștientizarea efectelor 
stresului asupra societății, 
precum și pe folosirea propriilor 
resurse adaptative: atitudinea 
pozitivă, comportamentul asertiv 
(primirea și transmiterea feed-
back-ului pozitiv).  

La eveniment au participat 
studenți ai Universității din 
Piteşti- Facultatea de Psihologie 

şi de Jurnalism. Lectorul univ.dr., 
psiholog principal Marinela 
Tănase şi psihologul Mihaela 
Mihăilă au prezentat anumiţi 
factori de rezistenţă la stres, 
conturarea celor două accepţiuni 
ale stresului: eustres şi distres, 
precum şi codul de conduită 
antistres după Hans Selye care 
punctează extrem de bine faptul 
că stresul nu poate fi evitat, iar 
cel mai important stres psihic 
este de fapt lipsa acestuia. 

Muzica ambientală și 
vizualizarea de imagini au avut 
menirea de a deconecta 
atmosfera și de a accentua 
participanților importanța 
folosirii tuturor tehnicilor de 
relaxare pentru a putea evita 
ulterioare situații de criză atunci 
când acestea își fac loc în viața 
lor. În anumite cazuri de stres 
prelungit se dobândesc obiceiuri 
nesănătoase de respirație, iar 
psihologul Mihaela Mihăilă a 
prezentat o astfel de metodă 
care poate fi practicată în orice 
moment al zilei, de către fiecare 

persoană. Toleranța stresului 
este înșelătoare, întrucât nu se 
sesizează pragul maxim de 
suportabilitate și în multe cazuri 
se ajunge la uzură și la epuizare. 

Organizatorii doresc să vină 
în sprijinul celor interesați cu 
toate informațiile necesare, 
urmând a mai avea loc astfel de 
dezbateri cu caracter psihologic 
și în lunile viitoare.  

Acțiunea s-a încheiat cu un 
test de autoevaluare, 
participanții putând să-și 
evalueze  vulnerabilitatea şi 
frustrarea, plecând de la ideea că 
stresul este boala secolului 
nostru care afectează atât 
bărbaţii, cât şi femeile, pe tineri 
şi pe cei în vârstă, inclusiv pe 
copii şi pe adolescenţi,. 

 
Oana Turcu 

Aurelia Mihai 
Bibliotecare 

Biblioteca Județeană 
„DInicu Golescu” 

Se poate trăi fără stres?  

Activități în bibliotecă 
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Mă numesc Ionela Bondoc şi 
sunt bibliotecar în comuna Beleţi 
Negreşti. Nu ştiu  cum voi fi 
privită, dar trebuie neapărat să 
vă împărtăşesc una din 
activităţile mele de suflet; altfel, 
cum să ne facem şi noi  simţită 
prezenţa pe scena  realităţilor 
crude de azi? 

E drept, în comuna mea, ca şi 
în alte localităţi, biblioteca a 
rămas singură în lupta pentru 
menţinerea actului cultural. 
Doar cu şcoala mai face front 
comun. 

Dar…, dincolo de stastistici, 
de resurse materiale, de 
consilieri binevoitori  şi culţi, de 
replici tăioase la adresa 
bibliotecii,  eu am găsit acolo 
unde nici nu gândeam  o oază 
unde cartea şi lectura este 
aşteptată, dorită, savurată. 

Ei bine, unde credeţi? – la  
Căminul de bătrâni din 
localitate. Aici, afirmaţia ,"vine  
doamna bibliotecară" este 
încununarea activităţii mele. 
Nicăieri nu am primit o lecţie 
mai bună şi mai dură în acelaşi 
timp despre ce înseamnă cartea.  

Bunicii de aici – unii mai 
bolnavi – ţintuiţi la pat sau în 
scaun cu rotile, alţii pe picioarele 
lor, mai lucizi sau  uitaţi în 
amintiri ale tinereţii apuse, mă 
aşteaptă cu nerăbdare să le duc 
hrana pentru suflet. 

Cărţile din biblioteca mea  se 

bucură şi ele că văd lumina 
soarelui, că ies din rafturile 
îmbătrânite, că-i ajută  pe aceşti 
oameni să spargă zidurile 
instituţiei în care viaţa i-a obligat 
să ajungă. Totul aici capată noi 
dimensiuni. De fiecare dată când 
merg acolo, simt cum bucuria le 
umple ochii şi agitaţia căutării în 
cutia cu carţi  le dă alt ritm 
"doamna  mi-aţi adus ce v-am 
cerut?" se întrec să mă întrebe. 
Apoi, odată împărţite cărţile 
conform listei pe care am grijă 
mereu să o fac la vizita de 
dinainte, la cererea doritorilor, 
începem discuţiile.  

Poate vă întrebaţi ce putem 
vorbi? Subiectele de aici sunt 
demne de orice  act cultural, de 
oricare cafenea literară, de orice 
domeniu şi după părerea mea 
sunt net superioare "balastului 
din media de astăzi". 

Literatura universală, 
literatura română, istorie, 
tehnică, geografie, limbi străine, 
mediu de afaceri, cultură 
generală, filozofie, lecţii de viaţă, 
poveşti – toate aici pot fi 
despicate, comentate uneori 
stârnind chiar dispute evident 
constructive şi care uneori, 
recunosc că m-au pus la zid în 
modul cel mai plăcut. 

Aici am simţit că biblioteca 
nu va muri, trebuie doar să 
găsim calea prin care să ajungem 
la oameni, la suflet.  Nu trebuie 

să ne împiedicăm de fiecare ciot, 
de fiecare vorbă, de lipsuri 
materiale. Credinţa mea este că 
noi, bibliotecarii, trebuie să 
avem grijă de spirit. Aici, la Casa 
de bătrâni, am găsit spirite 
tinere, vii, care au reuşit să 
ajungă la vârste respectabile 
prin cultură. Ei iubesc fiecare 
volum, îl ating într-un mod 
diferit,  aproape erotic, respectă 
cartea şi o devorează cu poftă. 
Partener de singurătate, de 
durere, de tristeţe, confidet, 
tovarăş de călătorie, toate la un 
loc înseamnă cartea pentru 
aceşti oameni. Iar eu mă bucur 
că i-am găsit, că le pot fi de 
folos, că învăţ de la ei, că au 
redat sensul meseriei mele. 
Vizitele în acest spaţiu îmi aduc 
mie mari satisfacţii sufleteşti. Aş 
putea să vă mai spun câte ceva 
şi despre alte activităţi ale 
Bibliotecii Comunale Beleţi 
Negreşti (Biblionet, Europe 
Direct, iDrept, Apia, Scoala 
Altfel, împrumut de carte), dar le
-am promis că o să scriu de data 
asta  doar despre ei, pentru că-i 
iubesc pe fiecare în parte, iar ei 
văd în mine copilul pe care-l 
aşteaptă.  

Ionela Bondoc  
Bibliotecar  

Biblioteca Comunală 
Beleți-Negrești  
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Poveşti de viaţă  

Desfăşurată sub forma unei 
lecţii de istorie pe viu datorată 
invitaţilor, activitatea 
intitulată ,,Experimentul Piteşti - 
Între umilinţă şi purificare” ce a 
avut loc în cadrul Bibliotecii 
Judeţene ,,Dinicu Golescu” 
Argeş, nu a rămas fără ecou în 
conştiinţa tinerilor prezenţi în 
sală, aceştia fiind ajutaţi să 
conştientizeze atrocităţile 
perioadei comuniste din anii 
1949-1952, petrecute în 
penitenciarul din Piteşti. 

Invitaţii de marcă ai acestui 
eveniment ce ne-au onorat cu 
prezenţa şi care au reuşit să ţină 
auditoriul într-o continuă emoţie 
au fost: domnul preşedinte al 
Fundaţiei ,,Memoria”, prof. Ilie 
Popa precum şi fostul deţinut al 
cumplitei închisori din Piteşti, 

domnul Sergiu Rizescu. 
Cei aflaţi în sală, au 

ascultat ,,pe viu” povestirile 
cutremurătoare ale acelor 
vremuri grele relatate chiar de 
fostul deţinut al închisorii Piteşti, 
domnul Sergiu Rizescu, ce a 
subliniat că trebuie făcută 
imposibilă repetarea acestor 
catastrofe. Experimentul Piteşti 
a început la 6 decembrie 1949, şi 
s-a încheiat în anul 1952, de la 
Piteşti mutându-se la Gherla, 
Ocnele Mari, Târgu Ocna şi 
Târgşor. În penitenciarul Piteşti, 
au murit în urma torturilor la 
care au fost supuşi, între 100 şi 
200 deţinuţi, cauzele morţii fiind 
falsificate în certificatul de deces 
în ideea de a nu rămâne dovezi 
posterităţii. Filmele 
documentare ce au fost 

proiectate, realizate de către 
elevii Colegiului   Naţional ,,Zinca 
Golescu” (Andreea Necşulescu, 
Cătălina Uţă) au reuşit să pună 
pe gânduri asistenţa, 
impresionând întreaga sală.  

Emoţionantul eveniment s-
a încheiat în tonurile grave ale 
muzicii lui Tudor Gheorghe, pe 
versurile poetului Radu Gyr, cei 
din sală fiind apoi invitaţi într-o 
scurtă incursiune în timp, mai 
exact în perioada anilor (1949-
1952) prin intermediul expoziţiei 
de carte şi documente intitulată: 
„Experimentul Piteşti – Între 
umilinţă şi purificare”.  
 

Zina Ionescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
"Dinicu Golescu"  

Experimentul Piteşti - Între umilinţă şi purificare  
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Atelier de pictură religioasă pe sticlă la Săpata  

Timp de două săptamâni, în 

perioada 8-19 iulie 2013, în 

comuna Săpata s-a desfăşurat  

cea de-a IV-a ediţie a taberei de 

vară "Icoana din sufletul 

copilului", unde au participat în 

jur de 120 de elevi din localitate, 

dar şi din Bucureşti, Piteşti, 

Mioveni, Stefăneşti, Poiana 

Lacului şi Lunca Corbului. 

Iniţiatoarele proiectului sunt  

două profesoare de la Şcoala 

Gimnazială "Dumitru Udrescu" 

din Săpata, Ioana–Mihaela 

Neacşu şi Cornelia–Cristina 

Truţă, în parteneriat cu 

Bibliotecile comunale din Săpata 

şi Lunca Corbului reprezentate 

de doamnele bibliotecare Teona 

Truţă şi Niculina–Ionela 

Ciocârlan . La acest  minunat 

proiect s-au alăturat şi preoţii 

celor cinci parohii, dar şi 

Preacucernicul Preot Protoiereu 

al Protoieriei Piteşti Vuţan 

Ciprian, prezent la jurizarea 

lucrărilor. Plăcut impresionat de 

talentul şi măiestria micilor 

pictori, le-a dăruit  tuturor 

premianţilor câte o icoană în 

semn de preţuire a muncii, 

talentului şi a cultivării spiritului 

creştin-ortodox strămoşesc. 

În cadrul atelierului de 

pictură, la biblioteca comunală 

Săpata s-a desfăşurat  activitatea 

literară  Petre Ispirescu –"Mari 

băsmuitori români", unde elevii 

s-au întrecut într-un concurs de 

creaţie, recunoaşterea şi 

povestirea unui basm, 

interpretarea unui fragment 

literar, rezolvarea unui rebus şi 

totul s-a încheiat cu vizionarea 

basmului "Sarea în bucate". La 

final, meşteşugarii juniori şi micii 

băsmuitori au primit diplome din 

partea organizatorilor, iar 

domnul primar al localităţii 

Săpata, Micu Ionuţ-Laurenţiu, a 

premiat primele trei lucrări care 

au obţinut punctaj maxim cu 

suma de 100 de lei şi a oferit o 

masă festivă pentu elevi, părinţi, 

bunici şi organizatori.  

Participând la aceste 

activităţi, cei peste 120 de elevi s

-au bucurat într-un mod cât mai 

plăcut de vacanţă, şi-au 

fructificat timpul cu multe 

activităţi distractiv-educative, şi-

au cultivat talentul şi potenţialul 

creativ.  

 

Teona Truţă 
 Ionela Niculina Ciocârlan 

Bibliotecare                                                                                                            
Biblioteca Comunală Săpata 
Biblioteca Comunală Lunca 

Corbului 

Sărbătoare și voie bună la  Şuici  

În data de 27 iulie, în co-
muna Şuici s-a desfăşurat cea 
de-a -X-a ediţie  a ZILELOR  
COMUNEI ŞUICI,  sub egida  
Sărbătorilor Argeşului şi Mus-
celului, precum şi Târgul anual 
sătesc de Sfântul Pantelimon. 

Invitaţii de seamă din ca-
drul evenimentului: preşedin-
tele Consiliului Judeţean Argeş, 
Constantin Nicolescu şi 
vicepreşedintele Constantin 
Tecău, deputaţii Simona Bucura 
Oprescu şi Radu Vasilică, îm-
preună cu domnul primar Co-
natantin Iatagan, au oferit flori, 
au înmânat diplome cuplurilor 
care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie, persoanelor care au 
împlinit în anul în curs vârsta de 
80 de ani, diplome de excelenţă 
unor cadre didactice care s-au 
pensionat precum şi altor per-
soane care au lucrat în admin-
istraţie şi au fost  îndreptăţite, 
diplome fiilor satului  care s-au 

desprins din lumea satului  şi cu 
prestanţa  şi demnitatea care-i 
caracterizează,  împărtaşesc  
mândria de a se fi  născut în 
comuna Şuici. 

A fost evidenţiat aportul  
Bibliotecii Judeţene "Dinicu 
Golescu" Argeş prin acordarea 
unei Diplome de Excelenţă 
pentru spijinul acordat în 
îmbunătăţirea  serviciilor de 
bibliotecă şi în implementarea 
Programului Biblionet, pentru 
contribuţia adusă la dezvol-
tarea comunităţii. Cu prilejul 
acestui eveniment, Biblioteca 
Comunală Şuici a organizat 
“Ziua Porţilor Deschise”, 
oferind  posibilitatea celor 
veniţi din alte localităţi, sau şi 
celor care au plecat de mai 
mult timp din localitate, să 
treacă pragul  bibliotecii şi să se 
bucure de dotările şi  serviciile 
ei. 

Cadrele didactice ale Şcolii 

Gimnaziale "Toma Brătianu" 
Şuici, reprezentate prin direc-
tor Niţă Narcisa, au fost 
răsplătite  pentru munca şi 
efortul depus de-a lungul anilor  
la  procesul de învăţământ şi 
educaţie al elevilor, dar în mod 
special  al rezultatelor  bune 
obţinute în anul scolar 2012-
2013. 

Toate acestea au fost am-
plificate şi de organizarea 
Târgului de Sfântul Pantelimon. 
Intrat deja în tradiţie, a adunat 
laolaltă copii, tineri, 
meşteşugari, au fost deschise 
standuri cu diverse produse şi 
obiecte specifice îndelet-
nicirilor din zonă cât şi o 
prezentare de produse alimen-
tare din producţia proprie. 
   

 Petruța Matei 
Bibliotecar  

Biblioteca Comunală Şuici 
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În cadrul Sărbătorilor 
Argeșului și Mușcelului, ediția a 
VII-a, Biblioteca Județeană 
"Dinicu Golescu"Argeş a 
organizat expoziţia Judeţul 
Argeş-tradiţie şi 
contemporaneitate, expoziţie 
de carte monografică şi 
etnografică din colecţiile de 
documente ale bibliotecii. 

Expoziția prezentată 
publicului argeșean a fost 
organizată în colaborare cu Sorin 
Mazilescu, director al Centrului 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Argeș, iar vernisajul a avut loc în 
data de 12 august 2013, ora 
12,00, în holul central al 
bibliotecii. 

Lucrările monografice 
expuse s-au îmbinat armonios 
cu obiecte populare tradiționale: 
vase, căni, farfurii și țesături 
lucrate manual, redând armonia 
elementelor specifice artei 
populare românești. 

Expoziția a constituit o 
interesantă călătorie prin 
mirificele plaiuri argeşene, 
cuprinzând peste 140 de lucrări 
monografice ale localităţilor 

judeţului nostru, oferind 
vizitatorului posibilitatea de a 
străbate drumuri minunate ale 
memoriei şi ale naturii, 
emblematice pentru ţara 
noastră.  

Expoziția a fost deschisă de 
lucrări generale referitoare la 
județul Argeș: Judeţul 
Argeş=The County of 
Argeş=Departement de l'Arges; 
Grigore Constantinescu, Argeşul 
monumental: enciclopedie 
patrimonială; Argeşul 
contemporan. 20 de ani de 
activitate a Consiliului Judeţean 
Argeş, Geamăna, Editura Tiparg, 
2012. 

Dintre lucrările dedicate 
municipiilor Pitești, Câmpulung 
și Curtea de Argeș amintim: 
Nicolae Moisescu, Curtea de 
Argeş: Micromonografie; 
Gheorghe Chița, Câmpulung şi 
Judeţul Muscel. Monografie 
ilustrată; Petre Popa, Piteşti 
620: Memento. 

Zestrea culturală şi spirituală 
păstrată şi perpetuată de-a 
lungul timpului, cu obiceiuri şi 
tradiţii ce au dăinuit de secole, 
au un rol important în viaţa 

oamenilor, ajutându-ne să ne 
apropiem mai mult de 
adevăratele valori, de sufletul 
omului. Lucrări referitoare la 
tradiţiile populare din Argeş : 
Arc peste timp: Centrul creaţiei 
populare Argeş la semicentenar 
1956-2006, Piteşti, Editura 
Paralela 45, 2006; Sorin 
Mazilescu, Elena Nencov şi 
păpuşile sale, Piteşti, Editura 
Alean, 2012; Costin 
Alexandrescu, 30 de ediţii ale 
Festivalului de Folclor Carpaţi, 
Piteşti, 2013. 

   Iubitorii și doritorii de a 
cunoaște istoria și cultura în 
spațiul argeșean, au parcurs 
fiecare zonă a județului, călăuziți 
fiind de monografiile localităților 
prezentate în expoziție, 
întâlnind aproape la tot pasul 
frumuseți ale naturii, vestigii 
istorice, biserici și mănăstiri 
mărețe, monumente, muzee și 
case memoriale, obiective de 
interes cultural, spiritual și 
turistic. 

               Cristina Baciu 
Bibliotecar  

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu"  

Neamul Bălăcenilor este 
unul din cele mai vechi neamuri 
boierești din Țara Românească, 
cu începuturi în negura istoriei 
noastre medievale. Cu moșii atât 
în Teleorman dar și în Argeș, 
familia Bălăceanu a avut o con-
tribuție importantă la dezvolta-
rea localităților unde se stabi-
leau. Așa a fost și la Stolnici, 
unde apariția Bălăcenilor și 
trasformarea acestei localități în 
domeniul principal al unei ra-
muri a vechilor Bălăceni, este 
rezultatul marilor transformări 
geopolitice europene din secolul 
XVII.  

Un ultim urmaș al acestei 
distinse familii, cu care practic se 
încheie neamul Bălăcenilor, este 
academicianul Constantin Bălă-
ceanu Stolnici, care la 6 iulie 
2013 a împlinit venerabila vârstă 
de 90 de ani. 

Biblioteca Județeană ,,Dinicu 
Golescu" Argeș a ținut să-l 
omagieze pe academician joi, 18 

iulie 2013, în sala de conferințe 
a instituției, sală care s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru publicul 
dornic să-l vadă sau să-l revadă 
pe doctorul și omul de știință cu 
origini argeșene. Cu acest prilej a 
fost lansat și volumul omagi-
al ,,Constantin Bălăceanu Stolni-
ci la 90 ani" care conține in-
formații și poze de colecție 
despre familia Bălăceanu. 

La acest eveniment au fost 
prezenți, de asemenea, repre-
zentanți ai autorităților locale, ai 
instituțiilor de cultură din județ, 
primarul comunei Stolnici dar și 
colegi și prieteni de-ai sărbători-
tului: Alexandru Țiclea, rectorul 
Universității Ecologice din 
București, Cristian Glavce, direc-
torul Institutului de Antropolo-
gie al Academiei Române, 
profesorul universitar Ioan Copil.  

Academicianul Constantin 
Bălăceanu Stolnici a primit nu-
meroase cadouri, flori, plachete 
aniversare de la cei prezenți, iar 

din partea directorului Bibliotecii 
Județene Argeș, Octavian Mihail 
Sachelarie, o diplomă de exce-
lență și un tablou pictat de artis-
tul Augustin Lucici. Vizibil emoți-
onat, academicianul a rememo-
rat pentru ascultători clipele 
plăcute din orașul în care s-a 
format, și a răspuns apoi cu 
amabilitate întrebărilor venite 
din sală. 

După aniversarea de la Bibli-
otecă Județeană ,,Dinicu Goles-
cu" Argeș, evenimentul a fost 
continuat la Căminul Cultural 
Stolnici, unde, după luările de 
cuvânt ale invitaților, micuții 
călușari din Stolnici au reînviat 
dansurile populare specifice 
locului, proiectându-l pe domnul 
academician în anii plăcuți ai 
tinereții sale. 

 
Marius Motreanu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

"Dinicu Golescu" 

Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici la 90 de ani 

Județul Argeș - tradiție și contemporaneitate 
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Un august plin de 
căldură şi culoare, de talent şi 
fantezie, dar şi de tradiţie şi 
folclor, de sensibilitate şi poezie, 
aşa se pot caracteriza 
evenimentele ce s-au desfăşurat 
la Biblioteca Judeţeană '"Dinicu 
Golescu" Argeş în cadrul 
Sărbătorilor Argeşului şi 
Muscelului, ediţia a VII a. 

Şirul manifestărilor 
culturale a debutat în data de 10 
august 2013, orele 12,00, când 
în holul central al Bibliotecii 
Județene Argeș a avut loc 
vernisajul expoziției de artă 
plastică handmade, cu obiecte 
de ambient artizanal, autor 
Valeria Răcășanu. 

Pe simeze au fost expuse 
pe de o parte măști superbe, 
plecând de la motivul 
tradițional, cu semnificație 

esoterică, cu stări cromatice, cu 
reflecții și reflectări, iar pe de 
altă parte au fost expuse 
compoziții de o subtilitate a 
gustului și a simțirii, într-o gamă 
cromatică deosebită, ce reflectă 
viziunea artistei Valeria 
Răcășanu despre lume.  

Ceea ce a fost expus pe 
simeze are la bază cultura 
tradițională, și merge pâna la o 
elaborare profesionistă, fiecare 
lucrare având o anumită cheie, 
un anumit simbol ce se leagă 
unul de celălalt.  

Pictorul Ion Pantilie a 
afirmat despre Valeria Răcăşanu 
că este o artistă de artă 
decorativă originală, ştiinţa ei 
compoziţională trebuind 
studiată cu atenţie, pentru că se 
întinde către o abstractizare 
foarte interesantă. 

Expoziția artistei Valeria 
Răcășanu, inedită și foarte 
frumos pusă pe segmente de 
interes, cu compoziții de un 
rafinament deosebit, a fost o 
plăcere și o încântare, oferind 
publicului momente de 
desfătare în perioada 1-31 
august 2013. 

 
Cristina Baciu 

Bibliotecar 
Biblioteca Judeţeană 

"Dinicu Golescu" 

Biblionews 

Expoziția de artă plastică hand-made Valeria Răcășanu 

În cadrul Programului 
"Bibliotecile Județene – Centre 
de Excelență", International 
Research & Exchange Board 
(IREX), a acordat trei granturi, 
pentru trei categorii de 
utilizatori: 
-Centru de excelență care oferă 
servicii pentru copii 0-14 ani, 
câștigat de Biblioteca Județeană  
"George Barițiu" din Brașov ; 
-Centru de excelență care oferă 
servicii pentru adolescenți și 
tineri cu vârsta între 14-25ani, 
câștigat de Biblioteca Județeană 
"Octavian Goga" din Cluj; 
-Centru de excelență care oferă 
servicii pentru adulți cu vârsta 
între 41-60 ani, câștigat de 
Biblioteca Județeană "V.A. 
Urechia" din Galați. 

În perioada 9-10 iulie 
2013, a avut loc la Biblioteca 
Județeană "George Barițiu" din 
Brașov  inaugurarea Centrului de 
Excelență pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 0-14 ani. În cadrul 
atelierului profesional, au fost 
prezentate teoretic, cele trei 
proiecte care au dus la 

transformarea secției pentru 
copii în Centru de Excelență: 

DIGIFOLIO - proiect 
prin care s-a dorit și s-a realizat 
un model de parteneriat de 
învățare bibliotecă – școală, prin 
care s-a susținut și facilitat 
utilizarea productivă a noilor 
tehnologii de către elevi din 
ciclul primar și gimnazial, 
folosind ca instrumente 
portofoliile electronice; 

SMS – preșcolar -Sport 
pentru Menținerea Sănătății 
optime, dezvoltării armonioase 
și creșterea capacității psihice a 
preșcolarilor, proiect destinat 
copiilor cu vârsta 0-7 ani, ce are 
drept scop promovarea unui stil 
de viață sănătos, printr-un 
program ce combină activitățile 
practice pentru copii cu 
dezvoltarea de cunoștințe și 
competențe în rândul părinților 
și educatorilor; 

Grădinița de vară– o 
alternativă pentru copii și părinți 
de petrecere a timpului liber,  
care vizează dezvoltarea de 
cunoștințe din diferite domenii, 

dar și posibilitatea de a 
interacționa cu alți copii, de a-și 
face prieteni noi și nu în ultimul 
rând, de a se juca. 

Cele trei proiecte 
câștigătoare au fost deja 
transformate în servicii oferite 
de Biblioteca Județeană Brașov.  
Astfel, în perioada 27-28 august 
2013, a avut loc sesiunea 
demonstrativă, unde s-a lucrat 
efectiv cu copii implicați în 
activitățile din cadrul acestora. 
Activităţile organizate aici au 
întrunit aprecierile 
beneficiarilor, dar şi ale întregii 
comunităţi ca exemplu de bună 
practică pentru toate bibliotecile 
din România.  

 
Nina Nedelcu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

"Dinicu Golescu"  

Bibliotecile Județene – Centre de Excelență 
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Câmpulung  

Narcis Zărnescu (11.11.1948) – 65 

de ani de viață. Eseist, traducător, 

profesor universitar, consilier  la 

Camera Deputaților.  

Dimitrie Gh. Nanu (26.10.1873 –

12.02.1943) - 140 ani de la naștere, 

70 ani de la moarte. Profesor de 

limba franceză, scriitor, jurist. 

 Nicu (Nae) Leonard (13.12.1886  – 

24.12.1928)  – 85 ani de la moarte. Artist 

liric, solist de operă şi operetă, tenor. 

Corbeni  

Costache Sava (3.12.1928 – 4.02.1998) - 85 

ani de la naştere, 15 ani de la moarte. 

Inginer chimist, manager, parlamentar. 

Director fondator al  Combinatul 

Petrochimic  Piteşti (1966 – 1974).   

Corbi  

Dan Marius Andreescu (5.10.1938) 

- 75 ani de viaţă. Inginer de mine şi 

geologie, membru în  Guvernul 

Provizoriu al României, preşedinte al 

Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii 

(1990-1991) şi secretar de stat, Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale (1991- 1997).  

Curtea de Argeş 

Nicolae  Georgescu (9.12.1933) – 

80 ani de viaţă. Artist plastic, 

sculptor, profesor. Lucrări în colecţii 

particulare şi de stat din ţară şi străinătate. 

Membru fondator al Uniunii Artiştilor Plastici 

din România (1974); fondator, Filiala Piteşti 

(1975) 

Godeni  

 Doina Banciu (14.11.1948) – 65 ani 

de viaţă. Inginer, informatician, 

publicist. 

Lunca Corbului 

Dumitru Constantin Dulcan 

(6.11.1938) – 75 ani de viaţă. Medic 

militar, neurologie şi psihiatrie, 

general, publicist.  

 

 

Mălureni  

Fotin Enescu (30.01.1878 - 

30.11.918) - 135 ani de la naştere, 

95 ani de la moarte. Magistrat, 

mare proprietar funciar, demnitar. Ministru 

în 1918: cabinetele Alexandru Averescu, 

Constantin Coandă, Ion I. C. Brătianu . 

Mihăești 

Gheorghe   Cristache ( 11.10.1928 ) 

- 85 ani de viață. Numismatic şi 

istoric militar . 

 

Valeriu Nicolescu (4.10.1933)– 80 

ani de viață. Economist, primar al 

orașului, fondator al expoziției 

floricole  Simfonia Lalelelor și organizator al 

primelor patru ediții. 

 Mioveni  

Mihail M. Robea(16.10.1928) - 85 

ani de la naştere. Profesor de limba 

română, folclorist, editor.      

Muşăteşti  

Constantin Dobrescu-Argeş 

(28.06.1856 – 10.12.1903) - 110 ani 

de la moarte.Învăţător, animator 

cultural, militant pentru drepturile ţărănimii,  

publicist, parlamentar.   

Nucşoara  

 Ion  Cîrstoiu (29 .11.1948) – 65 ani 

de viaţă.  Economist, înalt 

funcţionar de stat, parlamentar.  

Pitești 

Tatiana  Bobancu (30.01.1874 – 

17.10.1948 ) - 65 ani de la moarte. 

Institutoare și animatoare a vieții 

culturale din Pitești, președinta Ateneului 

cultural George Ionescu-Gion timp de două 

decenii. 

Marius  Gane (22.11.1968) - 45 ani 

de viaţă. Inginer, sportiv de 

performanţă, alpinist, trasee alpine 

de mare dificultate în munţi: Caucaz, 

Aladagar, Turcia , Karakorum, Pakistan 

Dolomiţi, Italia (1997); Alpi, Franţa (1998, 

2001, 2009); Anzi, Argentina (2003); Everest 

(8850 m), Himalaya, India (2003); Point John 

şi Batian, Kenia (2008). Partener media, 

revista National Geografic. 

Florian Bratu (15.12.1948) – 65 ani de viaţă . 

Profesor universitar, scriitor, traducător. 

Monica Mureşan (24.12.1953 ) - 60 

ani de viaţă. Scriitor  SF, ziarist 

cultural. 

Nicoleta Popa (6.12.1973)- 40 ani 

de viaţă. Scriitoare, membră a 

Uniunii Scriitorilor din România. 

Retevoeşti  

Ion Păuna (25.10.1933) - 80 ani de 

viață. Învățător, artist plastic, 

pictură naivă.  

Rucăr  

 Cornel Răuță (17.10.1928 – 3.04.1998) - 85 

ani de la naștere, 15 ani de la moarte. 

Inginer specializat în pedologie şi 

agrochimie, cercetător ştiinţific şi profesor 

universitar.  

Săpata  

 Valentin Grigorescu(23.10.1968) - 

45 ani de viaţă. Interpret de  

muzică populară.  

Stolnici 

 Marian Nistor (4.12.1943) – 70 

ani de viaţă. Dirijor de muzică 

uşoară, fondator al formaţiei 

Savoy.   

Vlădești  

Constantin  Popescu (12.10.1908) - 105 ani 

de la naștere. Inginer agronom, cercetător 

științific Stațiunea Pomicolă Bilcești, Valea 

Mare-Pravăț, Argeș. Volume importante 

(autor, coautor): Pomologia României, I, II, 

III. 

Carmen Voican  
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  

„Dinicu Golescu" 

Aniversările anului 2013 în județul Argeș 
octombrie—decembrie 



Activităţile socio-culturale 
au o veche tradiţie pe 
teritoriul comunei Lereşti. 
Dacă la început, acestea erau 
mai rudimentare, s-a ajuns 
astăzi la un număr 
considerabil de specialişti 
pentru majoritatea 
domeniilor de activitate: 
unităţi de învăţământ, 
biblioteci comunale şi şcolare, 
cămine culturale, biserici, 
dispensare. 

Descoperirea arheologică 
din punctul „Măilătoaia”, 
situat pe dealul din 
apropierea satului Voineşti, 
cunoscut sub numele de 
„Dealul lui Cocoş”, de către 
elevii şcolii din localitate sub 
îndrumarea profesorului de 
geografie Marin Bădescu, în 
cadrul concursului „Căutătorii 
de comori”, în toamna anului 
1969, situează istoria 
comunei Lereşti în perioada 
daco –romană, mai exact la 
începutul secolului al II-lea 
era noastră. Această 
descoperire  deschide noi 
porţi pentru cunoaşterea 
istoriei poporului român, aici 
descoperindu-se ruinele 
posibile ale unui castru, 
castel, turn de apărare sau o 
clădire civilă de tipul „villa 
rustica”. 

O primă formă de 
manifestare culturală a 
intelectualilor comunei, aşa 
cum reiese din documentele 
istorice, a constituit-o 
Societatea Culturală "Doina", 
din Voineşti, înfiinţată în 1888 
şi condusă de un comitet 
alcătuit din trei persoane. 
Aceasta a fost înlocuită 
ulterior de o nouă societate 
care a înfiinţat şi Căminul 
Cultural din Voineşti, cu o 
bibliotecă având 210 volume 
donate de Casa Şcolilor.                                                                                                                              

Încă  de  la  fondarea  
Căminului  Cultural, biblioteca  
a  funcţionat  în  cadrul  
acestuia  şi  de-a  lungul  
timpului  s-au  facut  investiţii  

şi  s-au  primit  donaţii  de  
carte, fondul de carte 
păstrându-se până astăzi, 
carte veche dar încă solicitată 
de cei ce o apreciază. 

În  urma  lucrării  de 
“Reabilitare  şi  modernizare  
Cămin  Cultural  Lereşti”, din  
anul  2006, biblioteca  
beneficiază  de  un  spaţiu  
adecvat  cerinţelor  celor  
interesaţi. 

În  prezent  fondul  
bibliotecii  este  de  
aproximatix  8.500  de  unităţi  
bibliografice. Ele  sunt  
organizate  în  fonduri  
curente: cultură, literatură, 
lingvistică, dicţionare, 
enciclopedii, bibliografii 
naţionale, istorie, geografie, 
arheologie, turism, drept, 
filosofie, psihologie, religie, 
ştiinţe exacte, medicină, 
tehnică, agricultură. 
Biblioteca  asigură  accesul de 
calitate  la  colecţiile  sale  
atât  generaţiei de  azi, cât  şi  
celor  viitoare, în  scop  de  
cercetare, studiu  sau  
informare. 

Spre  finele  anului  2012, 
a  fost inaugurat  un  Centru  
de  Informare  Europeană, cu  
sprijinul  şi  asistenţa  
oamenilor  deosebiţi  din  
cadrul  Bibliotecii  Judeţene  
Argeş - Europe Direct Argeş, 
aducând  prin  asta  un  plus  
de  culoare  bibliotecii  şi  
mult  mai mult  interes. 

Cei ce doresc să obţină 
informaţii cu privire la 
subiectele de interes 
european, acum  le  pot  
obţine mult  mai  uşor cu 
ajutorul  broşurilor oferite  de  
reprezentanţii  Centrului 
Europe Direct Argeş. 

Anul 2013 fost un an 
important în istoria acestei  
instituţii, întrucât prin efortul  
autorităţilor  locale  şi  cu  
sprijinul  fundaţiei  IREX, 
biblioteca  a  fost  dotată  cu  
patru calculatoare  cu  acces  
gratuit  la  internet, program   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
venit  în  sprijinul  locuitorilor  
acestei  comunităţi, o  altă  
uşă  deschisă  către  
informaţie. 

Deşi  ne  aflăm  la  
început, fără  experienţă, să  
zicem, în  oferirea  acestui  
serviciu, vedem  în  fiecare  zi, 
interesul  din  ce  în  ce  mai  
mare  al  beneficiarului  de  
drept  al  acestuia. 

Şi, chiar dacă podeaua 
veche trosnind sub paşi a 
dispărut, chiar dacă uşa veche 
cu balamale ruginite scârţâind 
nu o mai deschidem decât în 
amintirea noastră, a ceea ce a 
fost odată biblioteca, totuşi, 
rămâne peste ani, farmecul 
aceleiaşi iubiri de carte, de 
mister…de necunoscut. 

Şi  aşa, scriem  an  de  an  
istoria  acestui  lăcaş  de  
cultură, devenit  în  timp, unul  
cu  tentă  modernă,  dar  
păstrând  în  interior  izul  de  
neconfundat  al  cărţii  din  
trecut. 

  
Mihaela  Găiduţ  

Bibliotecar  
Biblioteca  Comunală Lereşti 
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