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Cel mai aşteptat eveniment 
profesional naţional organizat sub 
auspiciile Asociaţiei Naţionale a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România (ANBPR), a Bibliotecii 
Judeţene Astra din Sibiu şi a Asociaţiei 
Uniunea Editorilor din România (UER) s
-a desfăşurat în perioada 10-12 
octombrie 2013 la Biblioteca Judeţeană 
Astra Sibiu. Aceasta a găzduit cea de-a 
XXIV-a ediţie a Conferinţei Naţionale a 
ANBPR (Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România) cu tema "Smart Libraries 
şi tehnologii noi în mediul editorial 
românesc".  

Maratonul ideilor deştepte a 
încununat cu succes prezentarea unor 
perspective inedite de receptare a 
mesajului bibliotecii publice din 
România în mediile conexe: academic, 
editorial, publicitar, artistic, 
managerial. 

Atelierele SMART pregătite pentru 
a doua parte a primei zile au fost un 
prilej bun de împărtășire și discutare a 
bunelor practici în biblioteci. Sesiunile 
în paralel au permis acoperirea cu 
succes a mai multor teme și o 
interacțiune mai bună între 
participanți.  

Finalul zilei a reunit însă majoritatea 
participanților la Târgul serviciilor 
smart de bibliotecă. Fiecare bibliotecă 
participantă a încercat să-şi facă 
cunoscută munca cum a ştiut mai bine: 
materiale scoase la vânzare, reviste 
editate de tineri în biblioteci, 
prezentarea logo-urilor de bibliotecă și 
chiar tentații gustative. 

În jurnalul Conferinţei Naţionale de 
la Sibiu, un punct distinct l-a 
reprezentat decernarea, într-un cadru 
festiv, a celor cinci premii oferite de 
ANBPR bibliotecilor şi bibliotecarilor cu 
cea mai bună activitate. Delegaţia din 
Argeş a adus acasă una dintre cele cinci 
diplome conferite, și anume pe cea 
pentru categoria “Cea mai bună 
publicaţie serială de specialitate, nou 
apărută în ultimii trei ani Bibliosphere: 
Buletinul informativ al ANBPR - Filiala 
Argeş”. 

Activitatea Bibliotecii din judeţul 
nostru a devenit cunoscută şi apreciată 
de toţi colegii bibliotecari din ţară. 
Bibliotecarii argeşeni au reuşit prin 
evenimentele şi activităţile organizate 
să-şi demonstreze capacitatea 
organizatorică, inventivitatea, 
creativitatea, profesionalismul şi să 
atragă comunitatea locală în jurul 
bibliotecii. 

Pentru ultima zi din conferință, 
organizatorii ne-au invitat la 
inaugurarea Lăzii de Breaslă ca parte a 
unui circuit de spații, minunat create în 
bibliotecile din localitățile din 
împrejurimile Sibiului și apoi la 
vizitarea deja faimoasei biblioteci 
concept: „Borcanul cu dulceaţă de 
poveşti” de la Marpod. 

În proiectele desfășurate de colegii 
bibliotecari am văzut multă implicare, 
pasiune și creativitate. 

 
Mihaela Penaru 

Vicepreședinte ANBPR 
Filiala Argeș 

Smart Libraries și tehnologii noi în 
mediul editorial românesc 
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Curs de formare Erasmus+  

Formare profesională 

În perioada 6-8 noiembrie 
2013, Centrul Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu” Argeș 
a fost gazda unui curs de scriere 
de proiecte în contextul noului 
program european de finanțare, 
Erasmus+, program ce urmează a 
fi implementat în perioada 2014-
2020. 

Noul program Erasmus+ 
combină toate schemele actuale 
ale UE pentru educație, formare 
profesională, tineret și sport, 
inclusiv Programul de învățare pe 
tot parcursul vieții (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig), programul „Tineret 
în acțiune” și cinci programe de 
cooperare internațională 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink și programul de 
cooperare cu țările 
industrializate). 

Prezentul curs s-a adresat 
reprezentanților ONG-urilor de 
tineret și instituțiilor publice care 

lucrează cu tinerii și care doresc 
să inițieze proiecte de tineret în 
cadrul programului Erasmus+. 

În urma acestui curs de 
formare, participanții au 
dobândit cunoștințe cu privire la 
elaborarea, planificarea și 
scrierea de proiecte specifice 
programului Erasmus+, utilizând 
cadrul non-formal de învățare în 
contextul proiectelor de tineret. 
Au fost desfășurate activități de 
grup cu scopul de a intra în zona 
de confort și de a-i pregăti 
pentru o participare activă la 
descoperirea etapelor realizării 
unui proiect, dezvoltandu-și 
totodată și spiritul de echipă.  

Metodele și tehnicile noi de 
învățare folosite de către traineri 
la acest modul de formare, au 
ajutat la valorificarea talentelor 
și calităților participanților prin 
scoaterea în evidență a 
abilităților de comunicare între 
persoane din medii diferite, 
lucrul în echipă, încrederea în 

propriile forțe, precum și o 
dezvoltare a creativității și a 
inovației. 

 
Ionela Panait 

Georgiana Nicolescu-Ștefan 
Consilieri de comunicare 

Europe Direct Argeș  
  

BSNB-Bazele serviciilor noi de 
bibliotecă-curs pentru bibli-
otecarii norocoşi din programul 
Biblionet. Întrebare: Ce am 
învăţat noi aici? Răspuns: Pe cine 
servesc, ce servicii utilizează 
oamenii, ce nevoi au. 

Sunt doar câteva din temele 
pe care le-am dezbătut, analizat, 
exersat, întors pe toate feţele. Şi 
întrebările mi se tot învârteau 
prin cap: ce să fac, cum să aplic, 
care ar fi grupul meu ţintă, ce-i 
interesează pe utilizatorii mei, 
sau pe potenţialii mei utilizatori? 
Şi-am găsit. 

În comuna Merişani  se im-
plementează un proiect de econ-
omie socială pentru persoane din 
categorii defavorizate: rommi, 
familii cu mai mulţi copii, per-
soane care au părăsit de timpuriu 
şcoala, femei. Deşi calificările 
“înalte” nu erau o problemă, 
toate persoanele selectate  
trebuiau să treacă prin toată 
procedura unei angajări cu acte 
în regulă. Şi m-am gândit că au 

nevoie de un pic de ajutor. Aşa că 
în 3 zile, respectiv 29 noiembrie, 
2 şi 3 decembrie i-am adunat la 
bibliotecă şi ne-am pus pe 
învăţat şi exersat. Mai exact, 
erau în faza susţinerii interviului 
de angajare. Am căutat pe 
Google, că internet am, un model 
de interviu, l-am adaptat, l-am 
scos la imprimantă, că am, şi-am 
trecut la treabă. M-am gândit că 
nu e uşor, aşa că mi-am adus 
ajutoare: o învăţătoare (Magda 
Teleleu), o prietenă care îi cuno-
aşte mai bine, pentru că a mai 
lucrat cu ei (Cristina Tamaş) şi o 
ONG-istă cu vechime şi experi-
enţă în astfel de treburi (Sorina 
Duţă-Bunescu). 

Rezultatul? Din 25 de per-
soane care au participat la micul 
nostru curs, 20 s-au prezentat 
atât de bine că au şi fost angajaţi. 

Pe viitor deja şi-au exprimat 
dorinţa de a participa la alte 
întâlniri, pentru că în orice “job” 
trebuie să avansezi în cunoştinţe, 
aşa că se va naşte alt serviciu. 

Nu ştiu acum exact în ce va 
consta, dar sigur calculatoarele 
din bibliotecă şi internetul vor fi 
de mare ajutor. 

Deci…se poate. 
 

Marilena Ghinea 
Bibliotecar 

Biblioteca Comunală Merișani  

   Interviul - problemă sau rezolvare?  
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Scopul întregii activități a 
bibliotecii publice, al tuturor 
serviciilor pe care trebuie să le 
aducă pe linia comunicării 
colecțiilor ei, constă în realizarea 
unei contribuții cât mai eficiente 
la procesul de educație 
permanentă a comunității.  

O formă foarte familiară 
bibliotecilor de a atrage atenția 
publică asupra instituției sunt 
expoziţiile de carte, care dau 
viață colecțiilor, adăugându-le 
valoare. 

În organizarea expozițiilor 
tematice ce au loc în biblioteca 
publică trebuie să se țină cont de 
câteva direcții importante: 
- prezentarea personalităţilor și 
evenimentelor culturale de la 
nivel local, punerea lor în 
valoare; 
- aniversarea sau comemorarea 
unor personalităţi 
reprezentative la nivel naţional 
sau internaţional; 
- aniversarea unor evenimente 
importante (de pe agenda 
europeană, mondială, naţională) 
- evidenţierea valorilor bibliofile 
și documentare din bibliotecă 
(colecţiile de documente) 

O expoziție trebuie construită 
după un proiect, iar acesta 
întocmit în câteva etape, pe 
măsura studierii și selecționării 
documentelor. Cercetările 
preliminare în legătură cu tema 
expoziţiei, constau în aceea că, 
înainte de toate, se întocmește 
bibliografia temei, pe baza 
colecțiilor de documente ale 
bibliotecii. 

Procesul cu cea mai mare 
importanță în reușita expoziției 
este acela al selecţiei 
materialului ce urmează a fi 
expus, selecție ce trebuie să fie 
exigentă și să se extindă asupra 
fiecărui document în parte, din 
punct de vedere al conținutului 
acestuia, al valorii textului și apoi 
ca aspect exterior.  

Următorul pas este acela de 
elaborare a unei scheme 
generale a expoziţiei, de 
stabilire a subtemelor expoziţiei, 

care să determine scopul, 
problemele, tematica și corelația 
dintre ele. 

În cadrul expoziției, fiecare 
material trebuie să fie 
subordonat ideii de expunere. 
Calitatea unei expoziții constă în 
conținutul acesteia, însă este 
foarte important și modul de 
exprimare al acestui conținut, 
forma în care apare organizarea 
conținutului însuși.   

Etapa expunerii expoziţiei 
propriu-zise, departe de a fi o 
muncă de rutină, este extrem de 
importantă și de cele mai multe 
ori decisivă în reușita expoziției; 
ea depinde în cea mai mare 
măsură de cultura, gustul estetic 
și talentul bibliotecarului. 

Îmbinarea planurilor verticale 
cu cele orizontale (expunerea 
cărții mai importantă ar trebui să 
fie pe verticală), evidențierea 
celor mai importante documente 
ale expoziției, și obținerea în final 
a unei etalări cât mai plăcută 
vederii, care să rețină atenția, 
sunt elemente principale pe care 
trebuie să și le propună 
bibliotecarii care realizează 
expoziția. 

În organizarea expoziției, 
trebuie să fie scoase la iveală 
temele principale, ținându-se 
seamă de coordonarea între ele, 
și trebuie să ținem cont că 
fiecare element al ei trebuie să 
fie subordonat întregului, într-un 
mod tematic și logic construit. De 
asemenea, unul și același 
material/document expus poate 
ocupa locuri diferite în temele 
expoziției, prezentându-se, în 
unele cazuri ca principal, iar în 
altele ca secundar. Fiecare 
material expus nu trebuie 
examinat izolat, ci în complexul 
temei și în legătură cu celelalte 
materiale expuse.  

Unele dintre materialele 
expuse necesită texte explicative, 
ce trebuie sa fie clare, accesibile 
publicului. 

Fiecare vitrină trebuie să 
cuprindă titlul subtemei, scurte 
citate, etichete explicative cu 

datele bibliografice pentru 
documentele deschise la o 
anumită pagină sau ale căror 
coperți nu scot în evidență 
aceste date. Paginile deschise ale 
cărților/ revistelor trebuie să 
scoată în evidență pasaje și 
imagini reprezentative.  

Deschiderea expoziției 
trebuie să fie anunțată publicului 
din timp, folosindu-se toate 
mijloacele publicitare posibile 
(afiș, pagina de facebook a 
Bibliotecii Județene Argeș, site-ul 
Bibliotecii Județene Argeș, presa 
locală), la care se adaugă 
invitaţiile scrise trimise 
oficialităților, responsabililor de 
instituții, personalităților 
științifice și culturale. 

Evenimentul poate fi urmărit 
atât în presa locală, cât și on-line 
prin accesarea paginii de internet 
a bibliotecii www.bjarges.ro sau 
pe pagina oficială de facebook a 
Bibliotecii Județene Argeș, la 
adresa www.facebook.com/
BJArgeș. 

Valoarea expoziției reușește 
prin alcătuirea ei clară, expresivă 
și prin decorarea ei artistică, 
împreună contribuind la o rapidă 
atracție a conținutului temelor 
expuse. 

 
                              Cristina Baciu 

Bibliotecar 
Biblioteca Judeţeană  

„Dinicu Golescu! 

Profesionalism și creativitate în expoziţia de bibliotecă  

Ghidul bibliotecarului debutant 

http://www.facebook.com/BJArgeş.
http://www.facebook.com/BJArgeş.


Pagină 4 BIBLIOSPHERE, NR. 4/2013 

Ziua nașterii Domnului este 
prilejul unei sărbători care aduce 
multă bucurie în sufletele 
oamenilor, aceștia urmând 
tradiții și obiceiuri adaptate 
culturii lor, vechi de ani de zile. 

În acest context, în luna 
decembrie 2013, Centrul Europe 
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene Dinicu Golescu Argeș a 
prezentat obiceiuri și tradiții 
specifice Crăciunului, din țări 
membre ale Uniunii Europene, 
elevilor de la Colegiul Tehnic 
Armand Călinescu din Pitești, în 
cadrul manifestării intitulate 
„Crăciun european”.  

Protagoniștii acestui 
eveniment au fost elevi din anii 
terminali de liceu, care au fost 
încântați să descopere tradițiile 
și obiceiurile de Crăciun din țări 
europene, iar invitatul special la 
această activitate a fost Lisianne 
Brunner, voluntar venit din 
Elveția pentru un stagiu de 
practică în cadrul Centrului 
Europe Direct Argeș. 

Prezentarea a debutat cu 
Spania unde tradiția de Crăciun 

constă în a participa la slujba de 
la miezul nopții și a lua masa în 
familie, cadourile fiind aduse de 
cei trei magi, de două ori pe an, 
pe 26 decembrie și pe 6 ianuarie. 
În Danemarca, Moș Crăciun, 
numit „Julemanden” vine cu un 
cor de spiriduși și aduce 
cadourile. Toți membrii din 
familie se reunesc și cea mai în 
vârstă persoană ia cadoul și-l dă 
unei persoane hotărâte. 

În Olanda, copiii îl așteaptă 
pe “Sinterklaas” care vine pe un 
cal alb și lasă daruri în saboții de 
lemn. În ajunul sosirii Moșului, 
ghetuțele sunt umplute cu fân si 
zahăr pentru calul Moșului, iar 
dimineața când se trezesc, 
micuții le găsesc pline cu daruri. 

Dacă finlandezii îl au pe 
„Joulupukki”, cel care vine dintr-
un ținut în forma unei urechi, 
despre care se spune ca ar fi 
modul prin care Moșul ascultă 
dacă micuții sunt sau nu cuminți, 
în Suedia, el este numit 
„Jultomte” și are o înfățișare 
diferită: un pitic îmbrăcat în roșu, 
cu barba albă, mare amator de 

orez cu lapte, mâncarea 
tradițională de Crăciun a 
suedezilor.  

Prezentarea s-a încheiat cu 
Italia, unde tinerii au aflat de 
bătrâna vrăjitoare Befana care se 
strecoară pe hornuri și lasă 
cadourile lângă bradul 
împodobit, ea iubind foarte mult 
copiii. 

De asemenea, la români, 
sărbătorile de iarnă, îndeosebi 
cele de Crăciun, sunt adevărate 
sărbători de suflet. Amintirile 
copilăriei ce ne revin puternic în 
minte și suflet, zăpezile bogate și 
prevestitoare de rod îmbelșugat, 
colindele și clinchetele de 
clopoței, mirosul proaspăt de 
brad, dar și de cozonaci, 
nerăbdarea așteptării darurilor 
sub pomul de iarnă, toate 
creează în sânul familiei o 
atmosferă de basm, liniște 
sufletească și iubire. 
 

Ionela Panait   
Georgeta Ștefan Nicolescu 

Consilieri de comunicare                                                              
Europe Direct Argeș  

Tradiţii de Crăciun în ţări europene  

În data de 21 noiembrie 
2013, Biblioteca Comunală Lunca 
Corbului a fost o gazdă 
primitoare pentru inițiatorii 
proiectului „Poveștile copilăriei“ 
din cadrul Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu“ Argeș și 
partenerii acestora elevii clasei a 
-IV-a, Școala Gimnazială 
“Constantin Cristescu” Lunca 
Corbului.  

Cum activitățile desfășurate 
la Biblioteca Comunală  implică 
toată comunitatea, am fost 
onorați să avem ca invitați și 
cadre didactice, precum și 
partenerii din proiect, Biblioteca 
Comunală Săpata și Școala 
Gimnazială „Dumitru Udrescu“ 
Săpata. 

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 învățare  și fără 
această abilitate elevii ajung într-

o situație dezavantajată. De 
asemenea, prin citirea lecturilor, 
recunoașterea fragmentelor 
scrise și a personajelor  
principale, elevii vor fi capabili  
să selecteze  cărțile  pentru 
lectura suplimentară în raport cu 
vârsta și cu interesele fiecăruia, 
înțelegând astfel rolul cărții în 
viața omului asa cum bine zicea 
Mircea Eliade “…Toți cei care au 
acces la bibliotecă, la cărți, sunt 
niște inși mai buni decât alții, mai 
fortificați, iar durerile îi ating mai 
puțin și nefericirile trec mai 
repede.” 

Într-un cadru bine definit, 
acasă la mama cărților, concursul 
menit să afirme cei mai buni în 
ale cititului, a adunat emoții cât 
să umple o bibliotecă. 

Activitatea a prezentat un 
interes deosebit încă de la 
început  când elevii au format 
două echipe, fiecare primind 
câte un nume: echipa Spridușilor 
și echipa Năzdrăvanilor, și astfel 
a început concursul. Rând pe 
rând, competiția era din ce în ce 

mai strânsă. Fiecare echipă avea 
să completeze un Rebus în care 
trebuia să recunoască Poveștile 
Copilăriei. Echipa Spiridușilor s-a 
detașat, însă la Concursul de 
lectură, Năzdrăvanii și-au 
revenit. Așa că s-a ajuns la proba 
de baraj, și Năzdrăvanii au mers 
în ultima etapă a concursului 
"Recunoaște povestea, 
recunoaște personajul". Cei mai 
buni s-au evidențiat și premiile 
au fost pe măsură. 
      Bineînțeles că toți copii au 
fost câștigători, chiar dacă nu au 
ocupat toți primele locuri, iar 
pentru  efortul depus și 
dragostea lor pentru lectură, 
Biblioteca Județeană “Dinicu 
Golescu“ Argeș a premiat fiecare 
elev cu câte un volum de carte 
din bibliografia școlară. 

                                                           
                            Ionica Ciocârlan  

Bibliotecar 
                     Biblioteca Comunală 

Lunca Corbului 

Și eu sunt povestitor  

Activităţi în bibliotecă 
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Arhitectura este artă și știinţă  
În perioada 1-10 noiembrie, 

Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș a organizat 
vernisajul expoziției de 
arhitectură a tânărului piteștean 
Alexandru Preda, student în anul 
VI la Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism "Ion 
Mincu" București.  

Expoziția lui Alexandru Preda 
"Arhitectura - o problemă de 
viețuire și conviețuire" 
reprezintă o sinteză a studiului în 
domeniul arhitecturii pe 
parcursul a cinci ani și acest 
eveniment marchează sfârșitul 
unei prime etape în pregătirea 
sa profesională și în încercarea 
sa de a face următorul pas.  

Alexandru Preda își expune 
talentul și demonstrează că deja 
are "ochiul" format pentru 
frumos, spațiu și volum. 
Arhitectura este "oglinda 
societății". 

„Este foarte important să 
înțelegem că arhitectura 
reprezintă mai mult decât o 
imagine sau o funcțiune, ori 
structură. Arhitectura este 
oglinda societății, iar ceea ce noi 
construim acum va rămâne 
peste generații. Arhitectura 
reprezintă un mediu de viață. 
Consider că nu putem face 
arhitectură fără a înțelege că 
trebuie să ne încadrăm într-un 
context. O casă nu este niciodată 
singură. Contextul reprezintă 

mai mult decât spațiul construit, 
reprezintă spațiul public, 
reprezintă un spirit al locului", a 
spus în deschidere, Alexandru 
Preda, autorul acestei expoziții. 

În opinia moderatoarei 
evenimentului, poeta Denisa 
Popescu, "arhitectura pleacă de 
la date precise, matematice, de 
la realități primare ale ființei 
umane pentru a urca pe 
verticala unei structuri 
culturale... eroul poveștii, un 
optimist și un visător prin 
excelență, a reușit să-i dea chip 
lumii în care trăim, o lume a 
speranței, el definește viitorul și 
conceptul său se apropie de 
primul și cel mai important 
“principiu” al mandalei, cel al 
centrului, acesta fiind originea 
tuturor lucrurilor, ființelor și 
fenomenelor, sursă care este de 
fapt Conștiința Supremă sau 
Dumnezeu". 

"Este un eveniment 
deosebit pentru biblioteca 
noastră, pentru toate generațiile 
prezente aici.... arhitectura este 
știință, meșteșug, inginerie și nu 
în ultimul rând, o artă. Lucrările 
expuse aici și titlul expoziției 
"Arhitectura - o problemă de 
viețuire și conviețuire" 
demonstrează că arhitectura 
este un cumul între sociologie, 
psihologie și arhitectură. Titlul 
dă esența acestor fenomene, 
arhitectura trebuie să 

relaționeze cu umanul, cu 
mediul extern și este evidentă 
deschiderea tânărului viitor 
ahitect. Cei prezenți aici, tinerele 
generații încep să înțeleagă tot 
ceea ce înseamnă libertatea de 
viețui, conviețui într-un spațiu 
care înseamnă punerea în 
valoare a personalității umane. 
Spațiile sunt infinite, este vorba 
de o libertate de spațiu și timp, 
de a pune într-o corelație 
pozitivă umanul cu ceea ce 
înseamnă un spațiu umanizat și 
asta e marea performanță a lui 
Alexandru Preda, simte 
lucrurile...", a declarat directorul 
Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu" Argeș. 

La acest eveniment au 
participat studenți și colegi ai 
autorului expoziției, de la 
Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism "Ion Mincu" București, 
elevi de la Liceul de Artă "Dinu 
Lipatti" din Pitești, precum și 
foști și actuali profesori de la 
același liceu: Ion Pantilie, 
Margareta Popescu și Marius 
Ivanovici.   
 

Miruna Matei 
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
„Dinicu Golescu" 

Volumul „Istoria cărții și 
bibliotecilor – Contribuții la un 
concept de actualitate" îngrijit de 
Agnes Erich, Gheorghe Buluță și 
Victor Petrescu (apărut la Editura 
Bibliotheca, Târgoviște, 2013) 
este al doilea volum colectiv al 
Asociației Amicala 
Bibliotecarilor&Bibliofililor
(AB&B), grup informal de 
profesioniști ai cărții și 
bibliotecilor, interesați de istoria 
și valorile domeniului, dar și de 
tendințele contemporane în 
biblioteconomie și știința 
informării. 

Anual, grupul dezbate o 
anumită temă, iar primul volum 
colectiv al AB&B "Cartea tipărită 
la români. 500 de ani de la 

Liturghierul, Octoihul și 
Tetraevangheliarul lui Macarie" a 
apărut în 2012 la București, sub 
egida Bibliotecii Centrale a 
Universității de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” 
București. 

Volumul prezent reunește 
studii și articole pe tema Istoria 
cărții și bibliotecilor. Contribuții la 
un concept de actualitate, 
prezentate la Simpozionul 
Național "Contribuții la conceptul 
de istorie a cărții și bibliotecilor" 
desfășurat la Biblioteca 
Județeană ”Ion Heliade 
Rădulescu” Dâmbovița, 27 
septembrie 2013. 

Autorii comunicărilor 
științifice din volumul de față, 

structurat pe cinci mari capitole, 
(I.Perspective istoriografice; 
II.Cultura cărții vechi; III.Cărți și 
biblioteci; IV.Valori documentare 
și bibliofile; V.Informatizare-
evaluare-conservare), și-au 
propus să creeze un climat 
propice reînnoirii reflexiei și 
cercetării științifice, realizării 
susținute de lucrări în domeniul 
cărții și bibliotecilor, 
biblioteconomiei și științei 
informării.  
 

Lucreţia Frusina-Vlad 
Șef serviciu  

       Biblioteca Judeţeană  
„Dinicu Golescu"  

Istoria cărții și bibliotecilor – Contribuții la un concept de 
actualitate  
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„Poeme de îmbrăcat, degustat și agăţat pe perete"  

În perioada 07-31 octombrie, 
într-o atmosferă frumoasă, 
inedită și plină de parfum 
tomnatic, Biblioteca Județeană 
"Dinicu Golescu" Argeș, a 
găzduit vernisajul expoziției cu 
vânzare "Poeme de îmbrăcat, 
degustat și agățat pe perete" 
marca Cristian Bădiliță, Malvine 
Mocenco și Dorin Grecu.  

Cristian Bădiliță este o 
personalitate certă a lumii 
noastre românești. Cunoscut 
patrolog și exeget biblic, doctor 
al Universității Paris IV-
Sorbonne, cu o teză publicată la 
Beauchesne Éditeur în anul 2005 
(lucrarea a primit premiul 
Solomon Reinach al Asociației 
Eleniștilor din Franța), autor a 
peste patruzeci de volume de 
studii, eseuri și poeme, 
coordonator al fundamentalei 
traduceri a Septuagintei, Cristian 
Bădiliță aduce vederii noastre o 
expoziție poetico-pictural-
degustativ-vestimentară ce-și 
dorește să scoată poezia din 
litera neagră a cărții curente și 
să o expună în diferite registre 
publice, însoțind-o cu grafica, 
desenul, pictura, obiectul 
artizanal, vestimentația și chiar 
gastronomia. 

«Prin meșteșug, artă și, mai 
ales, har, cei trei artiști aduc 
poezia în "stradă", lângă noi, ea 
poate fi "îmbrăcată", "gustată" și 
"văzută"... poezia trebuie să 
aparțină cotidianului, expoziția 

deschisă astăzi, este un 
experiment cultural care prinde 
la public, este tandrețe și 
presupune simțire, afectivitate, 
dragoste de oameni, este o 
explozie a culorii, a cuvintelor și 
a simțurilor», a declarat gazda 
acestui eveniment de excepție, 
Mihail Sachelarie, directorul 
Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu". 

«Cristian Bădiliță creează un 
"habitat" spiritual în fiecare loc 
pe care-l fericește cu prezența 
sa. Fiecare experiență culturală 
înfăptuită are "scutul" său, în 
sensul de recunoaștere a unor 
"fapte de arme" remarcabile... 
culturale, desigur. Fenomenul 
cultural de față este cea mai 
completă variantă de până acum 
a unui proiect dedicat poeziei și 
cuvântului, ca esențe umane», a 
mai spus Mihail Sachelarie. 

Înalt Prea Sfințitul Calinic, 
oaspete de seamă al acestui 
eveniment, a precizat că această 
expoziție ne absolvă pe toți de 
moarte, fiindcă scrisul rămâne, 
iar "cei trei voinici sunt inspirați 
de Dumnezeu și cotropiți de 
puterea Duhului sfânt, sunt o 
familie superbă din Argeș". 

Prezent la vernisaj, deja 
prieten al Bibliotecii, criticul 
literar, Alex Ștefănescu, a 
apreciat că cei trei artiști 
"restaurează cultul pentru 
poezie, sunt magicieni ai cărților 
și au înțelesc că poezia se poate 

difuza și altfel". 
Înainte de a prezenta 

expoziția, Cristian Bădiliță a spus 
că la acest proiect au lucrat 
continuu șapte luni, oră de oră, 
minut de minut, iar vedeta 
incontestabilă a expoziției este 
artistul plastic Malvine 
Mocenco, ea este axa, este cea 
care conferă consistența acestui 
proiect, iar ei sunt aripile. De 
asemenea, poetul a mai spus că 
dedică acest proiect, ucenicului 
lui Mircea Eliade, regretatul 
Petru Creția, mare umanist și 
intelectual de anvergură 
europeană. 

Acest eveniment cultural de 
excepție a fost onorat și de 
alocuțiunile expozanților: 
Malvine Mocenco - restaurator 
pictură și textile, Șef Secția de 
Conservare - Restaurare la 
Muzeul Viticulturii, Dorin Grecu - 
restaurator pictură tempera, 
cadru didactic la Universitatea 
Pitești, dar și ale invitaților: 
Filofteia Pally, directorul Muzeul 
Viticulturii și Pomiculturii 
Golești, Elena Tîrziman, 
directorul Bibliotecii Naționale a 
României și nu în ultimul rând, 
Florin Tecău, Vicepreședintele 
Consiliului Județean Argeș 

 
Miruna Matei 

Bibliotecar 
Biblioteca Judeţeană 

„Dinicu Golescu"  

În cadrul proiectului 
„Sănătatea noastră - echilibru și 
adaptare” s-a desfășurat  la data 
de 28 noiembrie, în sala de con-
ferințe a Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș ultima 
acțiune din acest an, sub denumi-
rea „ Boala–consecința propriilor 
greșeli ”. 

La eveniment au participat 
elevi ai Colegiului Național „Zinca 
Golescu”, însoțiți de doamna 
profesor Zgreabăn Eugenia, care 
au vizionat, pe lângă materialul 
prezentat și un filmuleț prin care 
cei prezenți au fost invitați să 
retrăiască momente dragi din 
copilărie, acolo unde emoțiile și 
atitudinea pozitivă își făcea me-
reu locul. 

Conferința a fost susținută de 
către domnișoarele psiholog 
Cristina Pîrvu și Mihaela Colcea, 
alături de Mihaela Mihăilă- psiho-
log autonom, iar dorința organi-
zatorilor a fost aceea de a con-
centra un număr impresionant de 
psihologi care au încercat, pe 
rând, să explice rolul psiho-
terapeutului în viața fiecăruia 
dintre noi. 

Fie că avem tendința de a 
percepe greșit unele acțiuni ale 
oamenilor, fie că uneori nu reu-
șim să înțelegem și să conștienti-
zăm ceea ce trăim, fie că suntem 
mânați numai de ură și de senti-
mente contradictorii, trăim într-o 
lume în care neconcordanța cu 
realitatea este evidentă, iar răul 

pe care ajungem să ni-l facem 
inconștient, este imens. 

Suntem deseori predispuși să 
alegem stilul de viață patogen 
(negativ) dar toți acești factori 
comportamentali de risc, au un 
rol important în etiologia și în 
evoluția bolilor.  

Necesitatea aplicării unui set 
de comportamente protectoare a 
stării de sănătate și adoptarea 
unei atitudini pozitive în fața 
bolii, pare să fie o soluție salva-
toare în cazul multor persoane. 

 
Oana Turcu  
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
„Dinicu Golescu"  

Boala –consecinţa propriilor greșeli  
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Cu fiecare an ce se adaugă 
vârstei dar și experienței noastre, 
mai înțelepți, ne întrebăm dacă 
am folosit la maxim timpul scurs.  

Și când este mai potrivit - 
decât acum, în anotimpul celor 
mai frumoase sărbători, când 
zăpada și focul, colindele și 
amintirile  copilăriei ne 
însuflețesc - să aruncăm o privire 
peste umăr și să cercetăm 
comoara ce ne-a fost încredințată 
la începutul profesiei noastre de 
bibliotecar. 

Și pentru că ultimul an a fost 
unul atât de „plin”, am să fac 
referire mai întâi la acesta. 

Așa cum am afirmat de 
nenumărate ori, pentru 
biblioteca din comuna Buzoești, 
anul 2013 rămâne an de 
referință, de când și aici putem 
găsi  calculatoare cu internet 
pentru public, ca în multe alte 
biblioteci comunale, datorită 
generosului program BIBLIONET. 
Și astfel – citându-l pe însuși 
directorul programului, dl.Andre 
Paul Baran - în ,,sanctuarul 
cărților” se întâmplă ,,o poveste 

fără început și fără sfârsit”, 
pentru că: ,,dacă vrei să înveți să 
înoți trebuie doar să sari în apă”. 

Sub neobosita îndrumare a 
Bibliotecii Județene ,,Dinicu 
Golescu” Arges, reușim să ținem 
pasul cu celelalte biblioteci 
publice din țară, participând la 
cursuri de formare,  la diferite 
proiecte și concursuri. 

Mai mult, am deschis în 
bibliotecile noastre - cu 
sprijinul ,,Europe Direct” din 
cadrul aceleiași 
biblioteci ,,mamă” - centre de 
informare, prin prisma cărora  
membrii comunității au înțeles că 
trebuie să cunoască și să-și 
exercite drepturile de cetățeni 
europeni, având și siguranța că 
aici pot fi bine informați în acest 
scop.  

De-a lungul anilor au trecut 
pragul bibliotecii Buzoești valori 
recunoscute la nivel național: 
academicianul Constantin 
Bălăceanu-Stolnici, prof. 
Constantin Rezachievici, prof. 
Nicolae Leonăchescu. 

Și pentru că, fără voia mea, 

am fost probabil subiectivă, am 
rugat câțiva dintre utilizatorii 
bibliotecii, cu vârste diferite, să 
contureze în câteva cuvinte ce 
reprezintă pentru ei biblioteca. 

„Dacă n-ai cunoscut 
biblioteca, n-ai cunoscut 
niciodată magia. Nimic nu se 
compară cu farmecul clipelor 
petrecute căutând o carte printre 
rafturile ticsite. Dincolo de 
acestea, de paginile prăfuite de 
vreme, de coperțile noi, frumos 
colorate, se ascund noi lumi, 
oameni și destine, trăiri si 
întâmplări care îți schimbă 
pentru totdeauna modul de a 
gândi. Am s-o iubesc mereu, ca 
pe ceva sacru, ca pe un miracol 
pe care prea puțini îl înțeleg, ca 
pe propriul meu univers” – 
Florina Angheloiu, 18 ani, elev. 

        
 

Elisabeta Păduroiu 
Bibliotecar 

     Biblioteca Comunală Buzoiești  
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Retrospectivă  

În cadrul ciclului de 
manifestări "Argeșeni-Valori 
Naționale", Instituția Prefectului 
Județului Argeș în colaborare cu 
Consiliul Județean Argeș, Direcția 
Județeană de Cultură Argeș, 
Inspectoratul Județean Argeș, 
Primăria comunei Boteni și 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș a organizat în 
data de 23 octombrie 2013 o 
manifestare culturală dedicată 
simbolulului național, marele 
Petre Țuțea, personalitate 
marcantă a culturii naționale, 
născut în satul Boteni.  

Programul acestor 
manifestări a debutat cu 
depunerea unor  jerbe și coroane 
de flori la bustul lui Petre Ţuțea 
din curtea școlii generale care îi 
poartă numele, iar acesta a fost 
urmat de  o slujbă la mormântul 
filozofului. 

Cei prezenți au luat parte 
apoi la o expoziție, organizată de 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș în incinta 
Muzeului Satului Prof. Dr. Ion 

Chlecea, intitulată „Opera lui 
Petre Ţuțea în documentele 
Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu "Argeș ce a cuprins cărți 
și alte documente 
reprezentative, precum și o 
expoziție de desene 
reprezentând portretul filozofului 
realizate de către elevii școlii din 
localitatea noastră, ce  a avut ca 
scop să scoată în evidență 
personalitatea marcantă a lui 
Petre Ţuțea. 

Sala de Sport a Școlii 
Gimnaziale "Petre Ţuțea" Boteni 
a găzduit în continuare 
dezbaterile având ca temă "Mari 
români - Argeșeanul Petre Ţuțea” 
și “Petre Ţuțea - preocupări 
istorice-filozofice". Au luat 
cuvântul prefectul județului 
Argeș, domnul Cristian Soare, 
subprefectul județului Argeș, 
domnul Ion Burnei, 
vicepreședintele Consiliului 
Județean, domnul Constantin 
Polexe, primarul comunei Boteni, 
domnul Vasile Leau, Inspectorul 
General Școlar, domnul Florin 

Gardin, Directorul Direcției 
Județene pentru Cultură Argeș, 
domnul Cristian Cocea iar 
discursurile s-au încheiat cu o 
alocuțiune a d-lui Mihai 
Măgureanu, directorul Casei de 
Cultură a comunei Boteni și 
vizionarea unui interviu cu Petre 
Ţuțea. Au mai luat cuvântul 
prieteni și cunoscuți ai lui Petre 
Ţuțea, precum și membrii 
familiei. 

Manifestarea s-a încheiat  la 
Școala Gimnazială Petre Ţuțea 
Boteni, cu un simpozion de 
comunicări științifice unde s-au 
înmânat diplome și plachete 
comemorative. Aceste 
manifestări aduc recunoștință 
marelui Petre Ţuțea și fac cinste 
comunei în care s-a născut și a 
trăit o mare perioadă de timp din 
viața sa. 

                                                                                                  
Mihaela Deliu 

Bibliotecar 
 Biblioteca Comunală Boteni 

Petre Țuțea - Despre credință și adevăr filozof al credinței  
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Lansarea monografiei 
 „Argeșul și Mușcelul, spaţii istorice ale românismului”  

Un eveniment așteptat de 
întreaga comunitate argeșeană - 
lansarea monografiei județului 
nostru „Argeșul și Mușcelul- 
spații istorice ale românismului”, 
a avut loc în ultima zi a lunii 
octombrie, într-un cadru cu totul 
deosebit și cu rezonanță 
istorică—Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii Golești. Realizată în 
premieră, lucrarea reunește, în 
cele două volume ale sale, 
cuprinzând 1.200 de pagini, 
rezultatul unor îndelungate 
eforturi ale oamenilor de cultură 
ce au știut să valorifice 
potențialul istoric și legendar al 
acestor zone, constituind o 
adevărată carte de identitate a 
argeșenilor și a mușcelenilor. 

Prezente la Golești, 
personalitățile vieții politice și 
culturale ale județului, printre 
care Constantin Nicolescu, 
președintele Consiliului Județean 
Argeș, academicianul și istoricul 
Răzvan Theodorescu, Tudor 
Pendiuc, primarul Municipiului 
Pitești, directorii instituțiilor de 
cultură din județ, academicianul 
argeșean Gheorghe Păun au 
salutat apariția acestei lucrări 
monumentale. 

Profesorul Teodor Mavrodin, 
fost director al Arhivelor 
Naționale- Direcția Județeană 
Argeș, coordonatorul acestei 
lucrări, a prezentat sintetic 
semnificația acestei ample 
lucrări: „Lansarea acestei cărți 
este un moment deosebit pentru 
județul nostru. Despre plaiurile 
argeșene și mușcelene s-au scris 
multe studii, unele dintre ele s-
au referit la Curtea de Argeș, 
altele, la Pitești. S-a scris chiar și 
o istorie a județului de la 
începuturi până la Mihai 
Viteazul, al doilea volum n-a mai 
apărut... Le mulțumesc celor care 
au scris, dar un volum care să le 
cuprindă pe toate acestea nu s-a 
scris. 

În urmă cu trei ani, 
președintele Constantin 
Nicolescu a rugat instituțiile de 
cultură să formeze un grup de 
cercetători care să scrie această 
monografie. Și iată că această 
carte pe care Constantin 
Nicolescu și-a dorit-o a apărut. 
Cartea are peste 700 de ilustrații, 
cele mai multe color și de 
calitate foarte bună. Colectivul 
redacțional, din care am făcut 
parte, alături de Gabriela 

Tomescu, tehnoredactor și 
Constantin Cârstoiu, corector, a 
muncit mult și a apărut ce vedeți 
aici. Cei care au contribuit la 
apariția cărții sunt mulți. Dacă 
peste zece ani s-ar găsi un 
colectiv de cercetători care să 
scoată a doua ediție, ar fi 
nemaipomenit”.  

Meritele acestei 
„întreprinderi culturale” au fost 
recunoscute public la Golești și 
de invitatul special al reuniunii, 
academicianul Răzvan 
Theodorescu, cel care a scris 
prefața monografiei: „Cu Argeșul 
și cu Mușcelul, inima Sudului 
românesc, suntem mai bogați 
înaintea istoriei. Iar românitatea 
celor două ținuturi este una 
străveche și exemplară”. 

La realizarea monografiei 
au participat peste patruzeci de 
specialiști argeșeni: profesori de 
istorie, profesori de biologie, 
statisticieni, economiști, preoți - 
reprezentanți ai Eparhiei 
Argeșului și Mușcelului.  
 

 Gabriela Tomescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
„Dinicu Golescu"  

Sărbătoare la Biblioteca Naţională a României  

O delegație a Bibliotecii Jude-
țene Dinicu Golescu Argeș a par-
ticipat vineri, 15 noiembrie 2013 
la un eveniment deosebit pentru 
breasla bibliotecarilor din Româ-
nia - omagierea  profesorului 
Mircea Regneală, la împlinirea 
frumoasei vârste de 70 de ani. O 
seară importantă pentru profesi-
unea de bibliotecar, o manifesta-
re despre biblioteci și bibliote-
cari, însoțită de lansarea volumu-
lui aniversar Biblioteconomia 
românească la început de secol 
XXI. 

Invitați speciali din toată țara 
au ținut să-și exprime mesajele 
de mulțumire și recunoștință 
pentru îndeplinirea cu cea mai 
mare credință și atașament, cu 
cea mai înaltă devoțiune, a pro-
fesiei de bibliotecar de către 
profesorul Mircea Regneală. 

Mircea Regneală este un 
mentor, un excelent profesionist, 
bibliotecar, profesor, a reînteme-
iat învățământul  de biblioteco-

nomie și a creat Asociația Biblio-
tecarilor din România.  Prieten și 
colaborator foarte bun, în urma 
carierei de profesor a avut gene-
rozitatea să încurajeze și să for-
meze oameni în domeniul biblio-
teconomic. 

Octavian Mihail Sachelarie, 
director al Bibliotecii Județene 
Argeș afirma despre Mircea 
Regneală că "marele său dar este 
acela de a aduce oamenii lângă 
el, de a comunica și de a avea 
mult tact, astfel devenind un 
înțelept". Mulți oameni au ars 
pentru această profesie, domnul 
Regneală fiind din acest punct de 
vedere pe o treaptă foarte înaltă. 
Biblioteconomia românească are 
un viitor. 

Prof.dr.Robert Coravu a pre-
zentat volumul aniversar Biblio-
teconomia românească la înce-
put de secol XXI, un volum fru-
mos, bogat, conținând contribuții 
și semnături importante din ge-
nerația d-lui Mircea Regneală. 

Oana Murăruș, decan al Fa-
cultății de Litere de la Universita-
tea București, și-a exprimat bu-
curia de a participa la sărbătoa-
rea profesorului Mircea 
Regneală, un om frumos, inimos 
și dinamic, atât de iubit și de 
prețuit. În opinia Domniei Sale, 
un bibliotecar este un magician 
ce îți oferă informația prețioasă 
atunci când ai mai multă nevoie 
de ea. 

La eveniment au luat cuvân-
tul și alți invitați speciali: precum 
și reprezentanți ai ABR, ANBPR, 
ai bibliotecilor din Basarabia și ai 
Bibliotecii Centrale Universitare 
București, aceasta fiind conside-
rată copilul de suflet al lui Mircea 
Regneală. 
   

Cristina Baciu 
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
„Dinicu Golescu"  
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În perioada 18-22 noiembrie, 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș a organizat 
tradiționalul eveniment cultural, 
Salonul "Cărții argeșene". Ajuns 
la a VIII-a ediție, evenimentul și-a 
propus să promoveze literatura 
română contemporană, în 
contextul valorificării 
potențialului creativ demn de 
luat în seamă, pe care îl au 
municipiul Pitești și județul 
Argeș, prin organizarea unei 
expoziții de carte provenind din 
producția recentă a editurilor și 
de la autorii argeșeni, inclusiv cu 
două participări, anul acesta, din 
București, dar și cu mai multe 
lansări de carte. 

Într-un decor pastelat și plin 
de parfum tomnatic, salonul a 
debutat luni, cu o lansare 
editorială și cu vernisarea 
expoziției de carte. Cu acest 
prilej, gazda acestui eveniment, 
Octavian Sachelarie, le-a spus 
celor prezenți câteva cuvinte de 
bun-venit și le-a făcut o scurtă 
prezentare a acestei manifestări, 
acum deja tradițională pentru 
arealul cultural argeșean. 
"Salonul Cărții Argeșene este un 
eveniment deosebit și dorește să 
pună în valoare producția 
editorială a județului Argeș, dar și 
creatorii de literatură 
contemporană. Vom continua să 
organizăm acest Salon al Cărții 
Argeșene, pentru că este un 
barometru al mediului nostru 
cultural, iar instituțiile de cultură 
din Argeș au noroc, pentru că 
întotdeauna au fost privite și 
puse acolo unde trebuie...", a 
afirmat Octavian Sachelarie, 
directorul Bibliotecii Județene 
"Dinicu Golescu" Argeș. Cuvinte 
de bun-venit au fost adresate și 
de Constantin Polexe, 
vicepreședintele Consiliului 
Județean Argeș. 

Debutul acestui salon de 
carte a fost făcut de venerabilul 
Mihail Ghițescu, care va împlini, 
pe 27 decembrie, 93 de ani. 
Acesta și-a lansat volumul "Pagini 
alese", o antologie de articole, 
versuri și portrete scrise pentru a 
aduce la lumină elementele 
reprezentative ale culturii 
argeșene.  

La finalul primei zile a acestui 

salon de carte, dr. Marian 
Nencescu a prezentat oferta 
Editurii “Detectiv” din București, 
o editură mică, dar cu autori 
mari. La Editura ”Detectiv” a 
văzut lumina tiparului volumul 
prezentat la actuala ediție a 
Salonului Cărții Argeșene, 
“Repere tehnice în 
criminalistică”, semnat de 
Augustin Petre și Toader Cosmin 
Petre. 

În al optulea an de existență, 
Salonul Cărții Argeșene a căpătat 
o aură internațională, întrucât, în 
a doua zi de salon, s-a vernisat 
expoziția de fotografie 
“Festivalurile sacre din Japonia 
de Nord”, semnată de Hashimoto 
Yoshinori. 

Organizată sub patronajul 
Asociației culturale româno-
japoneze, expoziția a cuprins 
fotografii realizate de Hashimoto 
Yoshinori în mica zonă Yurihonjō 
a Japoniei de Nord, dar și 
fotografii ce ne arată Japonia, o 
țară cu mii de sărbători culturale 
și cu un adevărat cult pentru 
tradiție și strămoși, natură, 
oamenii cu tradițiile și obiceiurile 
culturale și, nu în ultimul rând, 
munca lor. 

Tot marți, Editura Alean a 
Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Argeș, 
coordonată de lector univ. dr 
Alexandru Mărchidan, și-a dat 
întâlnire cu o parte din cititorii 
săi și a prezentat oferta sa de 
carte.  

A treia zi a Salonului de Carte 
a fost dedicată cărții religioase. 
Astfel, participantii la acest 
eveniment cultural organizat de 
Bibliotecă, au putut să-și 
îmbogățească spiritul cu lucrări 
de factură religioasă, 
“Consemnări și note”, respectiv 
“Predici și cuvântări”, scrise de 
preotul Emanoil M. Braniște și 
culese de Nicolae E. Braniște și 
tipărite cu binecuvântarea Înalt 
Prea Sfințitului Calinic, 
Arhiepiscop al Argeșului și 
Mușcelului.   

Totodată, Editura “Filos” și-a 
prezentat oferta sa de carte, iar 
începând cu ora 17, au fost 
lansate două lucrări ale editurii: 
“Jurnalul Athonit. Pagini de 

ucenicie”, în care sunt 
consemnate experiențe 
itinerante pe Muntele Athos 
(autori – Alexandru Rădescu și 
Paul Grigoriu), respectiv cartea 
“Suplu zvâcnet vertical”, semnată 
de poetul Cristian Boroș. 

Joi, la Bibliotecă, a avut loc 
manifestarea intitulată „Muzică 
și poezie“. În cadrul 
evenimentului, muzica și poezia s
-au împletit cu o triplă lansare de 
carte: “Mihai Eminescu – Poesii”, 
autor, eminescologul, prof. univ. 
dr. Nicolae Georgescu,  
“Chemările necuprinsului”, autor 
poetul turc Fazil Hüsnü Daglarka, 
Marian Ilie, diplomat de carieră, 
respectiv “Existențe fastuoase”, 
autoare – Victoria Milescu. Cei 
prezenți au avut parte de daruri 
muzicale oferite de Liceul de Artă 
Dinu Lipatti.  

Vineri, în ultima zi a Salonului 
Argeșean de Carte, Biblioteca 
Județeană "Dinicu Golescu" 
Argeș a organizat două 
evenimente editoriale, și anume 
lansarea volumelor “Timp și mit 
în basmul tradițional”, autor 
Marian Nencescu, respectiv “Un 
argeșean prin lume”, autor Ion 
Pătrașcu. 

"A fost ocazie ca oamenii să 
se întâlnească și să cunoască 
activitatea literară și editorială 
nu numai a județului Argeș, 
pentru că lucrurile s-au 
generalizat și poate de la anul, o 
să ne gândim să facem un salon 
în adevăratul sens al cuvântului, 
la nivel național, pentru că deja 
este... anul acesta am avut și o 
expoziție internațională de 
fotografie a unui japonez. Sunt 
evenimente importante pentru 
că reliefează o anumită 
preocupare și mai ales nevoia 
concetățenilor noștri de a se 
întâlni și de a participa la 
evenimente culturale de o 
anumită capacitate și calitate 
intelectuală", a afirmat la finalul 
"Salonului de Carte Argeșeană", 
ediția a VIII-a, directorul 
Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu", Octavian Sachelarie. 

 
Miruna Matei  

Bibliotecar 
Biblioteca Judeţeană  

„Dinicu Golescu"  

Salonul de Carte Argeșeană, un eveniment 
cultural cu aură internaţională  



Pagină 10 BIBLIOSPHERE, NR. 4/2012 

 

În perioada 25-27 noiembrie 
2013, Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș a livrat 
cursul BIBLIOscop - Marketingul 
serviciilor de bibliotecă către 
prima serie de cursanți - 
bibliotecari de pe raza județului 
Argeș. Au participat Biblioteca 
Orășenească Mioveni, 
Bibliotecile Comunale Merișani, 

Suseni, Buzoiești, Mozăceni, 
Beleți-Negrești și Săpata. 

Prin cele 4 module ale sale - 
Comunicare, Operare calculator, 
Microsoft Office (Power Point, 
Publisher) și Marketing - cursul a 
îmbinat elementele teoretice cu 
cele practice, propunându-și să 
vină în sprijinul bibliotecarilor 
participanți în vederea 

conștientizării rolului promovării 
serviciilor de bibliotecă pe care 
aceștia le furnizează către 
comunitate.  

 
Dorina Litra  
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu" 

Biblionews 

BIBLIOscop - Marketingul serviciilor de bibliotecă  

Expoziţia „Călătorie prin cele 
mai frumoase mânăstiri şi 
biserici din România”, realizată 
în luna decembrie, din colecţiile 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” Argeş, se doreşte a fi o 
evidenţiere sumară a celor mai 
reprezentative biserici şi 
mânăstiri de pe teritoriul 
României. S-a urmărit, 
surprinderea unor linii 
directoare care străbat evoluţia 
artei medievale religioase pe 
teritoriile româneşti în fiecare 
epocă. 

Moştenirea spiritual-
culturală a poporului român 

este, de fapt, produsul implicării 
cu fervoare a bisericii, al cărei rol 
esenţial, în procesul complex de 
evoluţie al creaţiei, este dat de 
atât de minunatele bijuterii 
arhitectonice, locuri de 
rugăciune, de apărare şi 
rezistenţă, de învăţătură, de 
odihnă, de creaţie şi conservare 
de cultură, cât şi de miile de 
documente – manuscrise şi vechi 
tipărituri – aflate în colecţiile 
bibliotecilor şi muzeelor de 
specialitate din ţară şi 
străinătate. 

Imaginile selectate şi 
armonizate în această expoziţie 

ilustrează, în bună parte, 
varietatea, ineditul şi 
frumuseţea bunurilor spiritual-
culturale ale neamului 
românesc. Statornicite pentru 
vecie în spaţiul artistic universal, 
ele reprezintă capodopere de 
mare rafinament, ce se exprimă 
prin simboluri şi forme, fiind 
prilej de cunoaştere, admiraţie şi 
reflecţie. 
 

Ioana Necula  
Bibliotecar   

Biblioteca Judeteana 
„Dinicu Golescu"  

Călătorie prin cele mai frumoase mânăstiri şi biserici din 
România 

Centrul Europe Direct Argeș 
din cadrul Bibliotecii Județene 
Argeș a fost premiat de către 
Reprezentanța Comisiei Euro-
pene în România, la categoria 
”Cel mai bun site”, în cadrul 
concursului adresat celor 31 de 
centre Europe Direct din Româ-
nia.  

„Grafica și designul noului 
site au fost gândite din perspec-
tiva asigurării unei identități 
vizuale puternice, care să con-
tribuie la promovarea rolului, 
activității și imaginii Europe 
Direct Argeș. Interfața cu utili-
zatorul este una foarte moder-
nă (asemănătoare cu  
Windows8), în care cele mai 
recente postări pot fi urmărite 
rapid de pe homepage (exista 
un scroll rapid asupra părții 

esențiale din informație) ne-
maifiind nevoie neapărat a se 
intra în meniuri. Articolele se 
pot citi și funcție de clasificarea: 
cele mai recente/ cele mai po-
pulare. Există posibilitatea regă-
sirii informațiilor în mai multe 
limbi de circulație internaționa-
lă. Pentru a vedea ce alte nou-
tăți și surprize am mai creat, vă 
invit  să ne vizitați la adresa 
www.edarges.ro ”, ne-a spus 
doamna Mihaela Voinicu, coor-
donatorul Centrului Europe 
Direct Argeș. 

În același ton al recunoaște-
rii profesionalismului și muncii 
depuse de echipa acestui pro-
iect, amintim și prezența Cen-
trului Europe Direct Argeș în 
catalogul elaborat de experții 
grupului de lucru pan-european 

”Cooperare și bune practici 
între rețelele Comisiei Europe-
ne”, care au selectat cele mai 
sugestive și reușite activități și 
evenimente organizate în ca-
drul întregii rețele europene. 
Experiența de lucru a centrului 
de informare europeană din 
Argeș este  prezentată  la cate-
goria bune practici în activita-
tea de  cooperare cu alte rețele 
și agenții  europene de informa-
re, cu campania de informare 
”Primul meu job, prima mea 
afacere” desfășurată în anul 
2012.  

Miruna Matei  
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
„Dinicu Golescu"  

Europe Direct Argeș - recunoaștere la nivel naţional 
și european  

http://www.edarges.ro/
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Bârla 
 
Gregorian Alexandru (5.03.1909 – 
9.07.1987) - 105 ani de la naștere. 
Literat, jurist, publicist, doctor în 

filologie al Universității Bucuresti.   
 

Bughea de Jos 
 

Grigorescu Constantin (23.03.1924) - 90 ani 
de la naștere. Medic militar, șeful Secției 
Urologie a Spitalului Militar Central 
București, doctor în științe medicale, 
general.  
 
Poștoacă Aurel (4.02.1929 - 3.03.2000) - 85 
ani de la naștere. Jurist, profesor de științe 
economice și sociale, funcționar de stat.  

 
Buzoești 

 
Albulescu Ion  (6.01.1914 - ?) - 100 ani de la 
naștere. Cercetător științific, inginer chimist.  
 
Milcoveanu Dumitru (3.01.1914 - ?) - 100 
ani de la naștere. Compozitor, pianist și 
profesor.  
 

Călinești 
 

Dima Nicolae (6 .02.1939) - 75 ani 
de la naștere. Profesor universitar, 
inginer cu activitate didactică și de 

cercetare la Universitatea Tehnică Petroșani  
 

Mutu Adrian (8.01.1979) - 35 ani de 
viață. Sportiv de performanță și om 
de afaceri.  

 
Câmpulung 

 
Enescu-Stâlpeni Dem (4.01.1884—
6.02.1927) - 130 ani de la naștere. 
Profesor limba română, 

parlamentar, publicist și traducător. 
 
Hurdubeiu Octavian Sorin (25.03.1949) - 65 
ani de la naștere. Inginer 
electroenergetician, cercetător stiințific, 
profesor universitar la Facultatea de 
Energetică, Bucuresti. A fost director 
executiv al Institutul Național Român pentru 
Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de 
Energie și redactor-șef al revistei 
„Energetica”.  

 
Cocu 

 
Predan Florian (24 .01. 1934) - 80 ani de la 
naștere. Inginer, cercetător științific în 
domeniul electroenergetică și publicist. 
Trăiește în Noua Zeelandă.  

 
Dobrești 

 
Oprescu Nicolae (10.02.1924) - 90 ani de la 
naștere. Jurist, economist, cercetător și 
publicist. Activitate didactică și științifică la 
universitățile: Constantin Parhon, Spiru 
Haret, Dimitrie Cantemir din București.  

 
Golești, Ștefănești 

 
Golescu Zoe/Zinca  (1792 - 
10.02.1879) - 135 ani de la moarte. 
Mare proprietară funciară, 
memorialistă, epistolară. Născută în 

familia Alexandru și Dumitrana Farfara, 
stabilită la Golești prin căsătoria din anul 
1805 cu Constantin/Dinicu Golescu.  
 

Leordeni - sat Budișteni 
 

Purcaru George Emil (22.03.1939) - 
75 ani de la naștere. Fizician, 
cercetător științific, seismolog.  

 
Lunca Corbului 

 
Popa Ilie (12.03.1949) - 65 ani de la 
naștere. Inginer, cercetător 
științific, profesor universitar.  

 
Lunca Corbului - sat Silișteni 

 
Bărbulescu Nicolae (22.01.1939)  - 75 ani de 
la naștere. Profesor de matematică, 
manager și publicist. 

 
Negrași - sat Bârlogu 

 
Roceanu Ion (8.02.1964) - 50 ani 
de viață. Cercetător militar 
specializat în informatică, profesor 

universitar, prorector pentru cercetare 
științifică la Universitatea Națională de 
Apărare. 
 

Pitești 
 

Adrian George (17.02.1919 - ?) - 95 ani de la 
naștere. Ziarist, editor, publicist. Redactor al 
ziarelor Adevărul și Gazeta, Cuvântul liber. 
Reporter la Adevărul literar, Vremea, 
Șantier, București. Fondator al revistei 
Trivalea, Pitești (1935). Volum important, 
Versuri (Pitești, 1935).   

  
Ancăr Virgiliu (24.02.1944) - 70 ani 
de la naștere. Medic primar 
ginecolog, profesor universitar. 

  
 
 

Bobancu Tatiana (30.01.1874 – 
17.10.1948) - 140 ani de la naștere. 
Institutor, publicist, președintele 
Ateneului populat George Ionnescu

-Gion.  
 
Oprișan Gheorghe Dănuţ (14.02.1944) - 70 
ani de la naștere. Profesor universitar, 
cercetător științific în domeniul matematicii. 

 
Puiu Ștefan (15.01.1929) - 80 ani 
de la naștere. Profesor universitar, 
inginer agronom, cercetător 
științific.  

 
Recea 

 
Cârstea Ion (1 .03.1934) - 80 ani de la 
naștere. Inginer, ziarist, monografist.  

 
Stâlpeni - sat Rădești 

 
Popescu Dragomir Maria 
(18.01.1954) - 60 ani de viață. Artist 
plastic specializat în artă sacră, 
restaurator, pictură murală, icoane.  

 
Onofre Cristina (7.02.1969) - 45 ani 
de viață. Inginer chimist și 
scriitoare, deținătoare a  premiilor 
francofoniei și «Poétes sans 

frontiéres-2004» - Paris, pentru proiectul 
«Le poéme de la haute demoiselle»(Poema 
‘naltei domnișoare) - premiu care a constat 
în publicarea și lansarea cărții la Paris.    

 
Tigveni 

Marinescu, Victor ( 5 .03. 1889-19 .03.1953) 
- 125 ani de la naștere. Ofițer de carieră, 
general.  

 
Teodorescu-Braniște Tudor 
(12.04.1899 Pitești – 23.03.1969 
București) - 115 ani de la naștere, 

45 ani de la moarte. – prozator, traducător, 
memorialist și gazetar. Urmează școala 
primară și șase clase de liceu la Pitești. După 
război, în 1918, revenit la Pitești, va absolvi 
liceul și va deveni student la Facultatea de 
Drept a Universității din București, luându-și 
licența în 1921. Înscris în Baroul de Ilfov, nu 
va practica decât puțin timp avocatura, căci 
se consacră vieții de jurnalist și scriitor. 
 
 

Carmen Voican 
Bibliotecar 

Biblioteca Judeţeana  
„Dinicu Golescu" 

 
 

Aniversările anului 2014 în judeţul Argeș 
ianuarie—martie 



Biblioteca Comunală 
Merișani a fost înființată în 
anul 1960, când se face prima 
înregistrare în Registrul de 
Inventar a volumului 
"Secerișul", ce primește astfel 
numarul "1" în evidențele 
bibliotecii, moment din care a 
funcționat în diverse locații, 
cu diferiți bibliotecari, cu 
diferite forme de normare 
până în anul 1990 când 
biblioteca își recapată 
drepturile ei în rândul 
societății culturale și astfel va 
funcționa cu program normal 
de 8 ore ca orice altă 
instituție. 

Până în anul 1990 
biblioteca a avut la conducere 
în special cadre din 
învățământ, profesori sau 
învățători, pasionați de carte, 
conștienți că viitorul acelor 
generații pe care îi aveau ca 
elevi depindea în mare 
măsură și de cultură și știinta 
cuprinsă între acei patru 
pereți ai bibliotecii. 

Biblioteca Comunala 
Merișani a funcționat în 
Căminul Cultural, la acea 
vreme fiind numit "Școala 
Veche", apoi în incinta 
Dispensarului Uman pâna în 
anul 2005, când biblioteca 
este mutată în sediul nou al 
Primăriei Merișani, iar din 
anul 2008 se reîntoarce în 
spațiul Căminului Cultural 
Merișani, reparat și 
modernizat de aceasta dată. 

Copil fiind, am pătruns la 
rândul meu în acest sanctuar 
de cultură, la început pentru 
o carte de povești, apoi 
pentru o poezie, o nuvelă sau 
un roman din lecturile școlare 
recomandate. Aici puteai să 
visezi fără bariere, să-ți 
imaginezi că ești conte sau 
ducesă, sau personajul bun 
din poveste, puteai fi chiar 
pirat ori personaj imaginar 

din lumi încă necunoscute. 
Din cărți am învățat că 
trebuie să speri, să ai voință și 
încredere pentru că totul se 
va termina cu bine. La 
început, mi-au călăuzit pașii 
prin acest univers, doamna 
profesoară de limba și 
literatura română, Păduraru 
Sofia, iar începând cu anul 
1984, doamna învățătoare 
Ștefănescu Floarea. Până la 
aceste doamne, au fost la 
conducerea bibliotecii și alte 
cadre didactice pe care din 
nefericire nu le-am cunoscut, 
stingându-se dintre noi, dar, 
poate cu sufletul împăcat că 
această bogăție culturală a 
rămas pe mâini bune. 

În prezent, biblioteca 
funcționează sub 
administrarea Consilului Local 
Merișani, astfel că, achiziția 
de carte se face direct de 
către bibliotecar, în urma 
solicitărilor cititorilor, precum 
și a aparițiilor editoriale. 
Fondul de carte al bibliotecii 
pus la dispoziția cititorilor 
este de aproape 10.000 
volume de carte diversă, 
literatură română și 
universală, literatură pentru 
copii, dicționare și 
enciclopedii precum și 
volume pe diverse domenii: 
religie, istorie, geografie, 
medicină etc. Spațiul de 
depozitare este modern utilat 
și cu acces liber la raft, iar 
pentru studiu, sala de lectură 
stă la dispoziția cititorilor. 

Din acest an, mai precis 
din luna iunie 2013, biblioteca 
a intrat în programul Biblonet 
și a fost astfel dotată cu 4 
calculatoare, scaner, 
imprimantă și video-
proiector. Toate acestea sunt 
de mare ajutor în crearea de 
alte servicii de bibliotecă. 

La data de 01.10.2013 
biblioteca are înscriși 328 de  

 

 

 

 

 

 

 

cititori și are eliberate spre 
studiu un număr de 4091 
volume de carte. Poate că 
numărul cititorilor s-a 
micșorat odată cu trecerea 
timpului, dar în lumea 
modernă biblioteca își va găsi 
și păstra locul și rolul ei, 
farmecul și parfumul ei 
specific, va rămâne locul de 
visare pentru multe alte 
generații viitoare. 

 

Marilena Ghinea 
Bibliotecar 
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