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Vă provoc la un dialog imaginar. 
Cum credeți că va arăta biblioteca 
peste 20 de ani? Dar peste 30 de ani? 
Va mai exista? Cum se va transforma? 

Iată câteva întrebări care, pentru 
colegii mai tineri, pot avea un sens 
extrem de pragmatic, deoarece ei vor 
fi, încă, în ceea ce se numește perioadă 
de viață activă, din punct de vedere 
profesional. Capacitatea de a înțelege 
și anticipa evoluția mediului extern 
(așteptările beneficiarilor dar și cele ale 
finanțatorilor, evoluția spațiului 
concurențial) reprezintă cheia 
succesului unei organizații. 

Oare biblioteca, privită ca un 
organism viu, și-a depășit potențialul 
maxim sau mai are ceva de spus în 
evoluția umanității? Știm cu toții cum s
-a transformat biblioteca de-a lungul 
timpurilor. Cum s-au schimbat sau cum 
au evoluat diversele funcții specifice, 
de la cele de achiziție și conservare 
până la cele de prelucrare și 
diseminare a informațiilor și 
cunoștințelor. 

Cum ne vor afecta pe noi, cei ce 
lucrăm în Biblioteca Județeană Argeș, 
direct, toate aceste transformări? 

Putem observa că, în ultimii 
douăzeci de ani, am asistat și am 
contribuit chiar, la câteva transformări 
importante. Ultima dintre ele, de dată 
recentă, se referă la instalarea noului 
soft în biblioteca noastră. Ceea ce este 
de apreciat la acest software este 
interesul dezvoltatorilor pentru 
asigurarea de facilități noi destinate 
publicului. Practic, până acum, 
aplicațiile de bibliotecă erau scrise 
pentru bibliotecari. Astăzi asistăm la o 
schimbare de atitudine. Bibliotecarii au 
înțeles că cea mai mare parte a 

efortului lor trebuie să se îndrepte 
către utilizatori și prin urmare au 
solicitat dezvoltarea unei aplicații care 
să le ofere acestora mijloace, 
instrumente și oportunități noi. Vă dau 
un singur exemplu: posibilitatea 
prelungirii–online a cărților 
împrumutate, direct din contul 
personal de utilizator. 

Poate isca această situație teamă în 
rândul bibliotecarilor? Dacă utilizatorii 
noștri vor ajunge independenți și nu 
vor mai avea nevoie de noi? Dacă 
furnizarea de informație și conținut se 
va desfășura numai în spațiul on-line, 
asemănător unui magazin virtual? Se 
schimbă tipul de ”marfă”, dar principiul 
rămâne același. 

Acesta este un posibil scenariu care 
ar prefigura viitorul bibliotecii, din 
punct de vedere al  existenței fizice. 
Singura soluție care ar atenua șocul 
unei asemenea schimbări, pentru 
bibliotecari, este identificarea de noi 
servicii, cât mai creative, cu valoare 
adăugată mare, dar cu costuri cât mai 
reduse, posibil a fi dezvoltate în viitor. 
Astfel de servicii se pot obține cu o 
resursă umană extrem de bine 
calificată, cu un potențial creativ 
accentuat și cu o disponibilitate 
permanentă spre perfecționare. 
Oameni deopotrivă curioși, dar și cu un 
spirit de observație ascuțit. 

Suntem pregătiți să facem față unui 
asemenea scenariu? Aveți o altă 
viziune asupra viitorului bibliotecii? 
 

      Mihaela Voinicu  
director adjunct    

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” Argeș  

Evoluție și adaptare - fundamentele 
bibliotecii moderne  
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Program de activităţi 2014 - ANBPR – FILIALA ARGEŞ  

Formare profesională 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Perioada / data la care 
va avea loc evenimentul 

Responsabil/ 
Coorganizator 

Descrierea sumară a activităţii 

1. Bătălia cărților   ianuarie Biroul executiv al 
filialei 

Concurs național de lectură, desfășurat în perioada 
martie-octombrie 2014. Concursul se va desfășura sub 
egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliote-
cilor Publice din România și va fi organizat în mai mul-
te biblioteci publice din țară. 

2. Lada de zestre - șezătoare 
literară 

mai - octombrie Penaru Mihaela 
Oana Turcu 
 Tudose Daniela 

Promovarea tradițiilor și valorilor culturale; activitate 
desfăşurată în colaborare cu Biblioteca Comunală 
Arefu şi Biblioteca Comunală Albeştii de Argeş 

3. Trăistuţa cu poveşti martie Penaru Mihaela 
Tudose Daniela 

Promovarea lecturii și dezvoltarea plăcerii de a citi; 
activitate desfăşurată în colaborare cu Biblioteca Co-
munală Muşăteşti; concurs între Şcolile Muşăteşti-
Stroeşti şi Muşăteşti-Costeşti Vâlsan 

4. Orașul citește - Lecturi 
urbane – ediţiile V- VI 

iunie-august Penaru Mihaela Campanie de promovare a lecturii: donaţie de carte 

5. Editarea Buletinului infor-
mativ al Filialei ANBPR 

trimestrial Biroul executiv al 
ANBPR 

Editarea buletinului informativ Bibliosphere, publicație 
a ANBPR - Filiala Argeș 

6. Sprijinirea formării şi 
dezvoltării profesionale a 
membrilor filialei – 

     Colaborare în grupurile de lucru ale ANBPR  pentru 
formare şi dezvoltare profesională, implicarea mem-
brilor filialei în activităţile de formare propuse de 
ANBPR. 

7.  Sprijinirea organizării și 
desfășurării unor activi-
tăţi culturale şi profe-
sionale. 

    Săptămâna Naţională a Bibliotecilor (18-24 aprilie) 
Ziua Naţională a Bibliotecarului (23 aprilie) 

Curs Erasmus +, Appetiser Germania 

În perioada 3-7 februarie 
2014, a avut loc în Germania, la 
Königswinter, un curs internațio-
nal de inițiere și formare în ca-
drul programului Erasmus +, 
Appetiser (Aperitiv). Din cele 27 
de aplicații, depuse pe site-ul 
Tineret în Acțiune, au fost selec-
tate trei aplicații pentru a repre-
zenta România la acest curs. 
Astfel, am avut oportunitatea de 
a participa, impreună cu Andre-
ea Onea (Sibiu) și Claudia Opres-
cu (București), fiind sprijiniți de 
Agenția Națională pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesion-
ale din România. 

Având o tradiție de 10 ani 
(primul curs desfășurându-se în 
2004, în Malta), cursul a avut ca 
obiective: să ofere o primă 
experință pozitivă puternică în 
munca cu tinerii la nivel interna-
țional și să se motiveze să se 

folosească programul viitor pen-
tru tineri în cadrul Erasmus +, să 
se ia contact cu învățarea non-
formală și interculturală, să se 
ofere o primă experiență inter-
culturală a unui proiect de tine-
ret, să se facă schimb de propu-
neri de activități în context inter-
național, să exploreze posibilități 
de sprijin puse la dispoziție pen-
tru activități internaționale de 
tineri oferite de programul Eras-
mus +/Tineret în acțiune, să 
analizeze exemple de succes ale 
proiectelor internaționale cu 
tinerii, să observe cum se poate 
beneficia de contextul internați-
onal în practica locală a partici-
panților. 

Bazat pe metode non-
formale și învățare interculturală 
cursul a oferit, celor 28 de parti-
cipanți din 18 țări, oportunitatea 
să stabilească contacte, să se 
schimbe informații, să se împăr-

tășească experiețe, să se cunoas-
că bune practici și valoare inter-
națională în munca cu tinerii. În 
ultima zi a cursului a avut loc 
seara interculturală, când fiecare 
țară particpantă a pregătit un 
stand cu obiecte tradiționale, 
postcarduri, dar și mâncăruri și 
băuturi care să pună în valoare 
regiunile prezente.  

Cu obiectivele îndeplinite, se 
poate spune că, după aperitivul 
oferit în Germania participanților 
li s-a deschis apetitul pentru noi 
proicte internaționale. 
 

Marius Motreanu  
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  

”Dinicu Golescu” Argeș  
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Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș reprezentată în Croația  

Prin intermediul programului 
Erasmus +, Ionela Panait, 
consilier de comunicare la 
Centrul Europe Direct Argeș, din 
cadrul Bibliotecii Județene Dinicu 
Golescu Argeș, a participat la un 
curs de formare intitulat 
„Puterea educației nonformale”, 
care a avut loc în Zagreb, Croația, 
la începutul acestui an, și care a 
avut ca scop creșterea impactului 
educației nonformale în rândul 
tinerilor. 

Alături de reprezentanți din 
alte 17 țări europene și din 
spațiul economic european 
(Slovacia, Italia, Norvegia, 
Finlanda, Slovenia, Franța, 
Danemarca etc.), din partea 
României, au participat două 
persoane cu experiență în 
activități de voluntariat și în 
derularea de proiecte europene: 
Oana Rizescu și Ionela Panait. 
Acestea au fost selectate în urma 
unui concurs de aplicații derulat 
de Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării 
Profesionale. 

Principalele obiective ale 

acestui curs de formare au fost: 
stimularea participanților să 
simtă și să reflecteze asupra 
puterii educației nonformale prin 
experimentarea unor tehnici și 
metode diverse utilizate în 
educația nonformală; analizarea 
rolului și percepției educației 
nonformale în diferițe țări 
europene; facilitarea înțelegerii 
modului în care metodele de 
educație nonformală pot fi 
folosite pentru a promova 
diversitatea culturală și învățarea 
interculturală; explorarea 
sensurilor, rolurilor și 
complementarităților diferitelor 
metode de educație în vederea 
conștientizării rolului și 
importanței acestora în lucrul cu 
tinerii; încurajarea participanților 
să înțeleagă principiile care stau 
la baza educației nonformale în 
vederea constituirii unui program 
de lucru (în contextul 
programului Erasmus). 

Despre importanța acestui 
curs în procesul de dezvoltare 
personală, Ionela Panait ne-a 
declarat: „Acest training a fost 
peste așteptările mele, în sensul 

că, deși, inițial, am fost sceptică 
cu privire la faptul că se poate 
schimba ceva prin intermediul 
acestui curs, am conștientizat 
post-factum puterea 
nonformalului. Am început să îmi 
pun întrebări dacă nu cumva 
trebuie să schimb mai mult 
modul de percepție al oamenilor 
cu privire la educația 
nonformală. Am încredere că pot 
întări acest proces de învățare 
prin intermediul educației 
nonformale, reliefând nu metoda 
în sine, ci impactul metodei 
asupra sinelui.” 

Pentru informații 
suplimentare cu privire la 
oportunitățile profesionale 
oferite tinerilor prin diverse 
programe europene, puteți 
contacta Centrul Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene Dinicu Golescu Argeș 
(Strada Victoriei, nr. 18), la 
următoarea adresă de email: 
europearges@gmail.com. 

 
Sabina Busuioc 

bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

Volumul omagial Biblioteco-
nomia românească la început de 
secol XXI (apărut la Constanţa, 
Editura Ex Ponto, 2013), coor-
donat de doctor Robert Coravu şi 
conferențiar doctor Elena Tîr-
ziman, a fost lansat la sfârșitul 
anului 2013, la Biblioteca 
Națională a României, în cadrul 
unui eveniment dedicat sărbăto-
ririi vieţii şi operei profesorului 
Mircea Regneală, preşedintele 
Asociaţiei Bibliotecarilor din 
România. 

Volumul se deschide cu o 
schiță biografică a distinsului 
bibliolog. Bibliotecar de-o viață, 
își desfășoară cea mai mare parte 
a activității la Biblioteca Centrală 
Universitară (timp de 3 decenii), 
fiind directorul acestei instituții în 
perioada 2003-2010. Profesor de 
bibliologie la Facultatea de Litere 
a Universităţii din Bucureşti, 
preşedinte al Asociaţiei Bibli-
otecarilor din Învăţămînt din 

România, apoi al Asociaţiei Bibli-
otecarilor din România, coor-
donează programul editorial al 
Asociației, militează susținut 
pentru reunirea tuturor aso-
ciațiilor de bibliotecari din țară și 
contribuie la înființarea Feder-
ației Asociațiilor de Bibliotecari 
din România, fiind și președintele 
acesteia(1999-2007). 

Publică numeroase cărți și 
studii de specialitate, articole de 
opinie, recenzii etc., fiind și coor-
donatorul general al Tratatului 
de biblioteconomie editat sub 
egida ABR (vol. I, 2013). Re-
prezentant al breslei autohtone 
în structuri asociative şi în foruri 
de dezbatere şi decizionale inter-
naţionale, Mircea Regneală este 
o reputată personalitate în do-
meniu, fiind unul din cercetătorii 
de vârf din biblioteconomia 
românească a ultimelor decenii. 

Volumul continuă cu articole 
ale specialiștilor din domeniul 

biblioteconomic pe teme de in-
teres precum, Biblioteca între 
tradiție și modernitate, Colecțiile 
bibliotecilor, Lectura și bibli-
otecile, Managementul de bibli-
otecă, Biblioteca și mediul digital, 
Istoria bibliotecilor. 

În încheiere sunt prezentate, 
la ceas aniversar, gânduri ale 
unor prieteni, colegi, colabora-
tori, studenți ai marelui profesor 
al Literelor bucureștene din peri-
oada postcomunistă,  un mare 
„om al cărţii” – Profesorul Mircea 
Regneală. 

 
Lucreția Frusina-Vlad 

Șef serviciu Catalogare 
și Informare Bibliografică 

Biblioteca Județeană  
"Dinicu Golescu "Argeș  
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Parteneriatele - o formă interactivă de acces la cunoaștere  

Cel mai adesea, 
parteneriatul constituie un 
mediu prielnic pentru crearea 
de soluții noi și presupune 
existența a doi sau mai mulți 
parteneri care încearcă să 
rezolve o problemă sau anumite 
sarcini prin implicarea unor 
acțiuni comune.  

Într-o lume tot mai puțin 
dispusă pentru socializare, 
cooperarea între factorii 
educaționali, grădiniță, școală, 
familie, devine o condiție 
obligatorie pentru eficientizarea 
întregului proces. 

Această nouă abordare a 
educației, o reprezintă derularea 
proiectelor educaționale de 
colaborare, în parteneriat.  

Propunerea proiectului de 
parteneriat va atinge 
următoarele puncte :  
1.Titlul proiectului; 
2.Domeniul în care se va realiza, 
educațional, cultural - artistic, 
de informare,etc.. 

Conținutul și rolul 
documentelor va cuprinde: 
 a)Informații despre instituția/
unitatea școlară/grădinița/ONG-
ul care propune parteneriatul; 
 b)Informații despre proiect; 

 c)Rezumatul proiectului; 
 d)Prezentarea proiectului:  
- Argument, justificare, context; 
- Obiectivul general/scopul; 
- Obiectivele specifice; 
- Descrierea grupului țintă; 
- Durata proiectului; 
- Programul și descrierea 
activităților (locație, interval de 
timp, participanți, echipa de 
proiect și responsabilii de 
activități); 
   - Rezultatele așteptate ca 
urmare a implementării 
proiectului; 
   - Menționarea activităților de 
promovare/mediatizare/
diseminare;  

De-a lungul timpului, 
educația și-a multiplicat formele 
de organizare odată cu evoluția 
societății, rolul său devenind 
unul extrem de important. Încă 
de timpuriu, de la grădiniță, 
personalul specializat caută să 
îndrume părinții spre adoptarea 
celei mai bune decizii de 
formarea personalității copiilor. 
Din păcate, sunt foarte multe 
familii în care implicarea în actul 
educațional, de către părinți, se 
desfășoară foarte greu, aceștia 
nedispunând de timpul necesar 

din cauza programului de 
muncă, iar în aceste situații sunt 
bine-venite implicațiile 
învățământului preșcolar, cu 
derularea programelor sale. 

Competențele elevilor în 
diverse domenii ajung să se 
dezvolte prin derularea acestor 
proiecte, maximizând 
potențialul creativ și facililând  
stimularea inventivității elevilor 
în cât mai multe dintre 
aspectele vieții școlare, sporindu
-le totodată și motivația pentru 
învățare. 

Parteneriate educaționale, 
au menirea de a eficientiza 
procesul curricular și de a oferi 
diversitatea cunoașterii la 
nivelul grupului social, 
urmărindu-se transformarea 
reală a elevilor, în participanți 
reali ai demersului educațional, 
prin atingerea unor obiective 
precise atât de natură formală, 
informală cât și socio- 
comportamentală. 
 

Oana Turcu 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș 

Activități în bibliotecă 

Ghidul bibliotecarului debutant 

Elevii argeșeni sunt provocați 
să participe la concursul național 
”Bătălia cărților”, organizat de 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș. Manifestarea are 
drept scop stimularea lecturii în 
rândul copiilor și adolescenților. 
Evenimentul de lansare a avut 
loc pe 3 martie, la sediul 
Bibliotecii Județene. Concursul se 
va derula în perioada martie - 
octombrie, sub egida Asociaţiei 
Naţionale a Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din România 
şi va fi organizat în mai multe 
biblioteci publice din ţară.  

Astfel, vor fi popularizate 
cărţile de valoare destinate 
copiilor şi adolescenţilor, se va 
pune accent pe însuşirea de 
către participanţi a 
competenţelor de lectură: 

înţelegerea textelor literare, 
capacitatea de a reflecta asupra 
acestora, de a formula opinii, 
argumente şi interpretări proprii. 
La concurs pot participa copiii de 
11 - 13 ani şi adolescenţii cu 
vîrste cuprinse între 14 - 18 ani, 
care au permis de intrare la 
bibliotecă. Înscrierea se va face la 
sediul central al biblotecii prin 
completarea unei fişe de 
înscriere. Finala concursului 
„Bătălia cărţilor“ va avea loc în 
luna octombrie a acestui an şi va 
cuprinde: dezbaterea Convinge-
mă să citesc!, în cadrul căreia 
participanţii vor susţine cartea 
preferată şi vor răspunde la 
întrebări pe marginea cărţilor 
citite; jurizarea şi festivitatea de 
premiere. Vor fi acordate premii 
finaliştilor, pentru cea mai 

frumoasă şi argumentată 
prezentare a cărţii preferate/fişă 
de lectură; cea mai bună 
pledoarie pentru cartea 
preferată - cel mai bun cititor, 
care va deveni Cititorul Anului, şi 
cea mai apreciată carte, care va fi 
declarată Cartea Anului. 

Premiile vor consta în cărţi şi 
materiale promoţionale. Pe lîngă 
acestea, Cititorul Anului va primi 
un dispozitiv mobil de 
comunicaţii tip tabletă. Mai 
multe detalii puteţi afla accesînd 
site-ul www.bjarges.ro. 
 

                      Daniela Tudose 
secretar ANBPR - Filiala Argeș 

Biblioteca Județeană 
 „Dinicu Golescu” Argeș  

Bătălia cărților - concurs de lectură  

http://www.bjarges.ro.
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Celebrarea lui Dinicu Golescu, la 237 de ani de la nașterea sa  
An de an, luna februarie ne 

oferă ocazia să îl celebrăm pe 
marele cărturar iluminist, Dinicu 
Golescu, patronul spiritual al 
bibliotecii noastre, printr-o 
inedită expoziție, organizată în 
holul instituției, chiar pe 7 
februarie, ziua sa de naștere. 
Intitulată „Dinicu Golescu-un 
cărturar în epoca luminilor”, 
expoziția, alcătuită exclusiv din 
documente aflate în colecțiile 
bibliotecii noastre, a reunit cărți, 
albume, fotografii, lucrări 
enciclopedice și monografii 
referitoare la viața, opera și rolul 
pe care marele cărturar l-a jucat 
în viața socială și culturală a 
vremii.  

Născut pe 7 februarie 1777, 
într-o mare familie boierească, 
Constantin Golescu, cunoscut 
posterității drept Dinicu Golescu, 
a fost fiul banului de Țara 
Românească, Radu Golescu și al 
Zoiței Florescu, ispravnic, 
hatman și mare logofăt în 
Muntenia.  

Dinicu Golescu a rămas în 
istorie pentru contribuția sa la 
dezvoltarea învățământului 

românesc, prin înființarea, la 1 
mai 1826, pe moșia sa, a primei 
școli publice, cu acces liber și 
gratuit - azi Școala Slobodă 
Obștească, ce se află în incinta 
Muzeului Național al Viticulturii 
și Pomiculturii de la Golești. 
Constituită după modelul unui 
gimnaziu- internat, de genul 
celor văzute de marele boier în 
apusul Europei și finanțată 
integral de marele cărturar 
iluminist, cursurile, susținute de 
profesori renumiți ai vremii, Ion 
Heliade- Rădulescu şi Aaron 
Florian, se adresau tuturor 
copiilor, indiferent de originea 
lor socială. Materiile care se 
predau la această școală erau: 
gramatica, aritmetica, istoria 
despre începuturile românilor, 
geografia Țării Românești, dar și 
un „curs filosoficesc”, ce 
includea logica, filosofia, 
metafizica, morala, algebra şi 
geometria. Prestigiul școlii a 
atras mulți doritori să învețe 
carte. 

Pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a cursurilor, Dinicu 
Golescu a pus la dispoziţie 

„toate odăile ce sânt înaintea 
bisericei, cum şi casa cea mare 
împrejurată cu zid, şi alte multe 
odăi den prejurul curţei.“ 

Dintre scrierile sale, Notele 
sale de drum cuprind referiri 
critice la starea de înapoiere 
socială și culturală a Țării 
Românești. „Însemnare a 
călătoriei mele, Constantin 
Radovici din Golești, făcută în 
anul 1824, 1825, 1826”este 
primul jurnal de călătorie tipărit 
din literatura română. 

Această operă se regăsește și 
în expoziția noastră în mai multe 
ediții, dintre care cele mai vechi 
sunt - ediția din 1910, tipărită la 
Editura Cugetarea, București și 
cea din 1911 tipărită la Editura 
Socec, București. Sub raportul 
limbii literare, lucrarea lui Dinicu 
Golescu oglindește trecerea de 
la limba română literară veche la 
limba română literară modernă.  

                                            
Gabriela Tomescu  

bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” Argeș 
      

Propunerea mea pentru un 
nou serviciu de bibliotecă a fost 
aprobată pentru implementare în 
cadrul programului de plăţi 
directe desfăşurat de către 
Fundaţia IREX. 

Şoc şi panică ! Gândul meu s-
a îndreptat imediat către o altă 
categorie de utilizatori, prezentă 
şi nu  prea în bibliotecă, spre 
ceva diferit de ceea ce se 
regăseşte în programa copilului  
preşcolar. 

Plecând de la o simplă idee, 
aşternută apoi pe hârtie, 
îndrumată de un tânăr  formator 
din cadrul Bibliotecii Judeţene 
”Dinicu Golescu” Argeş şi mai 
apoi având sprijinul unui 
reprezentant IREX, aceasta s-a 
transformat în scurt timp, în 
realitate. Ceea ce trebuia de fapt 
să fie o simplă iniţiativă, a 
devenit pe neaşteptate o 
provocare şi în final, o frumoasă 
poveste despre copiii minunaţi 
de lângă noi.  

Cu această ocazie, Biblioteca 
Comunală din Lereşti, a primit cu 
braţele larg deschise piticii din 
Grădiniţa Pojorâta, pentru a 

experimenta împreună un alt fel 
de joc « Sunt rrom dar ştiu 
engleză », curs gratuit de limba 
engleză, desfăşurat pe parcursul 
a patru săptămâni. 

Cu ajutorul necondiţionat al 
doamnei profesoare de limba 
engleză din cadrul Şcolii  Lereşti, 
Daniela Ambruş, care şi-a oferit 
voluntar timpul, răbdarea şi 
cunoştinţele în  acest proiect, 
micuţii au făcut cunoştinţă cu 
numerele şi formele de salut, 
cuvinte simple  şi uşoare pe 
înţelesul vârstei lor, joculeţe şi 
cântecele, cu care s-au 
familiarizat într-un  timp record, 
aş putea spune, au desenat, au 
colorat şi de fiecare dată au fost 
încurajaţi, aplaudaţi şi 
recompensaţi pentru ceea ce au 
realizat. 

Alături de aceşti copii frumoşi 
şi isteţi au fost în permanenţă 
doamnele profesoare  din 
Grădiniţa Pojorâta, Cătălina 
Dascălu şi Anemari Rădulescu, 
încântate de  curiozitatea şi 
implicarea acestora în activităţi.   

Cântecelele precum  “Head  
shoulders  knees  and  toes“, « I 

am a little snowman », « One 
Two Buckle My Shoe », repetate 
şi învăţate, au devenit în mai 
puţin de o lună,  cântecele 
obişnuite, nimic complicat, uşor 
de înţeles. 

Să spunem că scopul acestei 
activităţi a fost atins, şi încă o 
dată, pentru a nu ştiu  câta oară, 
aceşti copii au demonstrat că 
sunt buni, că sunt speciali, că ei, 
mai ales ei,  merită respectul 
nostru. Nu trăiesc în lux, sunt 
privaţi de multe în comparaţie cu 
noi, dar  au familii iubitoare, 
cadre didactice cu care au o 
legătură aparte, şi, în fiecare zi  
dovedesc celor din jur că sunt 
nişte luptători.       

La finalul acestui eveniment 
putem spune, convinşi fiind, că, 
într-adevăr micuţii  ştiu engleză.  

Pentru cei ce nu au încercat 
pâna acum această experienţă, 
cuvintele sunt de  prisos, 
dar.....MERITĂ ! 

 
Mihaela Găiduț 

Bibliotecar 
Biblioteca Comunală Lerești  

”Sunt rrom, dar știu engleză”  

http://www.youtube.com/watch?v=s5HXiiGhINk
http://www.youtube.com/watch?v=s5HXiiGhINk
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Campania de informare Tânăr în Europa! 

Uniunea Europeană se 
străduiește să ofere tuturor o 
viață mai bună și inițiază o serie 
de programe pentru a 
îmbunătăți viața copiilor și a 
tinerilor.  

În acest sens, Centrul Europe 
Direct Argeș a lansat, începând 
cu luna februarie 2014, o 
campanie de informare pentru 
tineri, în scopul cunoașterii 
domeniilor și direcțiilor de 
activitate ale Uniunii Europene. 

În cadrul seminariilor, au fost 
reliefate subiecte precum: 
etichetarea corespunzătoare a 
produselor, importanța 
siguranței alimentare, existența 
diversității culturale în Europa și 
promovarea părinților fondatori 
ai Uniunii Europene. 

La cele două evenimente, au 
participat elevi de la Școala 
Gimnazială “Ion Pillat”, Școala 
Generală “Nicolae Bălcescu” și 
Liceul de Artă “Dinu Lipatti”din 
Pitești. 

Prima sesiune de informare s-
a adresat elevilor de la Școala 
Generală ”Nicolae Bălcescu” și 
de la Școala Generală ”Ion Pillat” 

din Pitești și a constat  în 
familiarizarea participanților cu 
noțiuni simple despre cum și de 
ce se pune etichetă produselor, 
punctându-se importanța 
siguranței alimentare. 

Cu ajutorul unei comunicări 
deschise și prin abordarea unor 
exemple concrete de produse, 
tinerii au identificat elementele 
de care trebuie să ținem cont 
atunci când vrem să cumpărăm 
anumite produse: preț, 
cantitate, ingrediente, marcă. 

În cadrul activității, au fost 
promovate agențiile Uniunii 
Europene precum Autoritatea 
Europeană pentru Siguranţa 
Alimentară, care au atribuții 
importante în promovarea unor 
politici de siguranță alimentară a 
cetățenilor europeni. 

Cea de a doua sesiune de 
informare a fost dedicată 
elevilor din clasele I-IV de la 
Liceul de Artă ”Dinu Lipatti” din 
Pitești și a urmărit familiarizarea 
acestora cu numele  părinților 
fondatori ai UE, ca de exemplu: 
Robert Schuman, Konrad 
Adenauer,Winston Churchill, 

Alcide de Gasperi, Jean Monnet 
sau Altiero Spinelli. Participanții 
din cadrul activității au aflat cum 
acești oameni au inspirat 
crearea Uniunii Europene în care 
trăim astăzi și cum, fără energia 
şi motivarea lor, nu am trăi în 
acest spațiu de pace şi 
stabilitate. 

Printr-o activitate interactivă, 
elevii au identificat țările de 
proveniență ale fondatorilor 
Uniunii Europene, accentul 
căzând pe importanța 
cunoașterii semnificației istorice 
de ”uniune europeană”, făcându
-se totodată și referiri la 
diversitatea culturală existentă 
în Europa. 

Tinerii au fost receptivi și 
curioși să afle cât mai multe 
aspecte din viața personalităților 
cu rol major în crearea marii 
familii europene. 

 
Ionela Panait 

consilier de comunicare 
Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene  
”Dinicu Golescu” Argeș 

Varujan Vosganian și-a lansat „Jocul celor o sută de frunze și alte 

povestiri”  

Joi, 6 martie, în Sala de 
Conferințe a Bibliotecii Județene 
″Dinicu Golescu″ Argeș, a avut 
loc un eveniment editorial 
deosebit: lansarea volumului 
„Jocul celor o sută de frunze și 
alte povestiri”. 

Moderatorul lansării a fost 
poeta Denisa Popescu, care a 
vorbit despre tema și personajele 
volumului lansat: „Cartea include 
șase povestiri care pândesc 
precum vulturii în jurul unei 
teme: criza de sens. Personajele 
sunt ființe umane aflate pe calea 
iluminării, niște inadaptați. 
Autorul scrie așa cum simte; 
simțurile sunt excitate la 
maximum. Este o carte de 
spiritualitate, o carte a 
perspectivelor, care pleacă de la 
o intrigă comună ce se continuă 
dincolo de orizonturi.” 

Domnul Octavian Mihail 
Sachelarie, directorul Bibliotecii 
Județene Argeș a afirmat că 
„«Jocul celor o sută de frunze» 
este un volum deosebit care este 

greu de citit. Lumea descrisă de 
Varujan Vosganian este o lume 
pe care nu prea o putem accepta: 
este vorba de cei care nu au 
reușit dupa 1989, o lume fără 
speranță. Din punctul meu de 
vedere, izbăvirea trebuie să vină 
din cultura iubirii care creează 
coeziune, un liant, o legătură. 
Cred în șansa unui premiu Nobel 
pentru literatură.” 

Pentru criticul Nicolae Oprea, 
Varujan Vosganian face parte din 
ramura tânără a optzeciștilor: 
„Cartea lansată este o carte grea, 
dificilă. Dificultatea este depășită 
dacă citești primele pagini, 
pentru că Varujan Vosganian are 
talentul de a amesteca planurile 
narative și de a întreține 
suspansul asupra acțiunii 
ordonatoare și asupra 
personajelor. Varujan Vosganian 
urmărește în acest joc 
resentimentele care se 
perpetuează după 1989 și modul 
în care, după 20 de ani de la 
Revoluție, trei prieteni se 

răzbună pe torționarul lor și îi 
aplică vendeta ca atare. Proza 
vosganiană este o proză realist-
critică, impregnată de simboluri, 
pe care cititorul nu le poate 
codifica daca nu urmărește atent 
firul lecturii.” 

La finalul lansării, scriitorul 
Varujan Vosganian a vorbit 
despre marile «răni» nevindecate 
ale poporului român: „Premiul 
Nobel a devenit pentru români 
mai degrabă o prejudecată, decât 
o răsplată. Atunci când se invocă 
Premiul Nobel pentru români 
apar reacții de amuzament. 
Probabil că vom ajunge să luăm 
Premiul Nobel în clipa în care 
vom deveni conștienți că 
merităm cu adevărat acest 
premiu. Altfel, viitorul nu va fi 
decât o reîntoarcere în trecut.” 
 

 Sabina Busuioc 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș 
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În perioada 27 februarie – 5 
iunie 2014, la Biblioteca 
Județeană "Dinicu Golescu" 
Argeș se va desfășura un ciclu de 
dezbateri interactive pe teme 
istorice. Aceste dezbateri, care se 
vor desfășura sub forma unor 
întâlniri ale elevilor cu 
personalități locale și istorici 
(primari, artiști, arheologi, 
profesori universitari, muzeografi 
și sportivi), au loc săptămânal și 
fac parte din proiectul 
educațional „Argeș și Muscel – 
identitate locală și națională”, 
încheiat între Biblioteca 
Județeană Dinicu Golescu Argeș 
și Colegiile Naționale „I.C. 
Brătianu”, „Zinca Golescu” și 
„Mihai Viteazul din Pitești”.  

Acest proiect reprezintă o 
inițiativă lansată de Biblioteca 
Județeană Argeș care vine să 
suplinească un vid educațional 
constatat în cultura generală a 
elevilor în ceea ce privește 
aspectele legate de istorie locală 
– evoluția istorică a zonelor Argeș 
și Muscel, precum și cea a 
orașului Pitești. Scopul 
proiectului este de a promova 

cultura și istoria județului Argeș 
în rândul tinerilor. Unul dintre 
obiectivele principale ale acestei 
inițiative îl constituie formarea la 
elevi a unei identități culturale 
locale și naționale prin: 
îmbunătățirea culturii generale 
referitoare la istoria județelor 
Argeș și Muscel, cunoașterea 
patriomoniului cultural și 
material al județului Argeș și 
dezvoltarea spiritului civic. 

Prima întâlnire a avut loc 
vineri, 27 februarie, în Sala de 
Conferințe a Bibliotecii Județene 
și a avut ca temă „Argeșul 
preistoric”. În lunile următoare 
vor fi dezbătute următoarele 
teme: Spațiul argeșean și geneza 
statului medieval Țara 
Românească; Argeșul și marile 
evenimente din istoria modernă 
a României; Județele Argeș și 
Muscel în perioada interbelică 
(1918-1939); Județele Argeș și 
Muscel în timpul celui de-al 
doilea Război Mondial (1939-
1945); Spațiul argeșean în 
perioada regimului comunist 
(1947-1989); Județul Argeș în 
perioada postdecembristă 

(Argeșul contemporan). 
Coordonatorii acestui proiect 

– bibliotecarul Marius Motreanu, 
muzeologul Ionuț Dumitrescu și 
profesorii de istorie Marius 
Cârjan (Colegiul Național Zinca 
Golescu) și Constantin Vărășcan 
(Colegiul Național I.C. Brătianu) 
își propun ca aceste întâlniri să 
aibă un caracter interactiv. 
Proiectul are și o dimensiune 
ludică, elevii fiind implicați în 
descoperirea trecutului prin 
diferite activități educativ-
recreative (completarea de 
rebusuri, jocuri de rol și 
concursuri pe teme culturale). 

Proiectul se va finaliza cu 
acordarea de premii și diplome 
elevilor și cu organizarea unor 
excursii tematice în diferite zone 
de referință istorică ale județului 
Argeș. 

 
Sabina Busuioc 

bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

”Dinicu Golescu” Argeș  
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Dezbateri interactive pe teme de istorie locală la Biblioteca Județeană 
Dinicu Golescu Argeș 

Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș a continuat șirul 
manifestărilor culturale cu 
expoziţia Personalități feminine 
argeșene. Doamne ale 
condeiului, expoziție ce a stat 
sub semnul Zilei de 8 Martie, 
dedicată în exclusivitate 
scriitoarelor argeşene, 
doamnelor ce fac cinste judeţului 
nostru şi care au ajuns la 
celebritate prin activitatea 
desfăşurată. 

Expoziția a pus astfel în 
valoare, aducând omagiu și 
recunoștință celor ce lasă 
moştenire literaturii operele lor, 
numărul mare al acestora şi 
operele lor relevând actul 
cultural şi artistic din judeţul 
Argeş. 

Dintre poetele prezente în 
expoziţie, ale căror poezii respiră 
dragoste, senzualitate, 
feminitate şi sensibilitate am 
amintit pe : Allora Albulescu 
Şerp; Cristina Onofre; Zina 
Petrescu; Nicoleta Popa; Denisa 

Popescu; Vavila Popovici; 
poetele de limba română si 
franceză Ileana Mălăncioiu și 
Paula Romanescu; Lia Ruse; 
Mona Vâlceanu; Daniela 
Voiculescu; Carolina Ilica, care 
împreună cu eseistul Ion M. 
Dumitru, organizează Festivalul 
Nopţile de poezie de la Curtea de 
Argeş, ce adună zeci de poeţi, ale 
căror recitaluri sunt maiestoase. 
Gabriela Adameşteanu, 
scriitoare promiţătoare în 
romanul jurnal “Drumul egal al 
fiecărei zile” şi volumul de nuvele 
“Dăruieşte-ţi o zi de vacanţă”, 
ajunge remarcabilă în 
capodopera “Dimineaţa 
Pierdută”, roman “modern în 
construcţie şi scris cu fineţe”( N. 
Manolescu). 

Maria Chirtoacă, Aurelia 
Corbeanu, Steluța Istrătescu, 
Sanda Movilă, Ioana Negreanu, 
Elisaveta Novac sunt câteva 
dintre scriitoarele care au creat 
literatură pentru copii prezente 
în expoziţie . 

Din Colecţiile Speciale ale 
Bibliotecii Judeţene Argeş au fost 
expuse volume cu dedicații și 
autografe: Amalia Elena 
Constantinescu, ”Comercianții de 
cuvinte”;  Elena Marin, ”Strigăt”; 
Conița Lena, ”Ușă de biserică”; 
Cristina Onofre, ”Templierii 
lucrurilor simple”; Lucreţia Picui, 
”Fără anestezie”; Marilena Lică-
Maşala, ”Teiule cu frunză lată: 
folclor literar din Teiu, Argeş”. 

Sperăm ca expoziţia a produs 
doar bucurii şi satisfacţii, 
gândindu-ne că ea a conţinut 
scriitoare argeşene de 
indiscutabilă valoare, ale căror 
opere sunt pline de consistenţă şi 
talent. 

Expoziţia a putut fi admirată 
de publicul larg la Biblioteca 
Judeţeană Argeş în perioada 3-19 
martie 2014. 

                                 Cristina Baciu 
bibliotecar 

Biblioteca Judeţeană  
"Dinicu Golescu"Argeş 

Personalități feminine argeșene. Doamne ale condeiului  
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Întâlnire regională a trainerilor din Regiunea SV și Centru 

Atelierul de lucru desfășurat 
la Biblioteca Județeană 
„Alexandru și Aristia Aman” Dolj 
în perioada 6 -7 martie 2014 a 
avut drept scop pregătirea 
materialelor pe care trainerii din 
Regiunea SV (județele Argeș, 
Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea) și Centru 
(județele Sibiu și Mureș) le vor 
prezenta în cadrul Conferinței 
Internaționale a Bibliotecarilor 
Traineri ce se va desfășura în 

luna aprilie.  

Totul a îmbrăcat forma unui 
schimb de experiență între 
bibliotecarii participanți, fiind 
trecute în revistă trainingurile 
desfășurate pe parcursul anului 
2013, inclusiv cele aflate în 
desfășurare în momentul de față, 
urmând ca la secțiunea Training-
Bazar din cadrul Conferinței să 
fie prezentate toate acele cursuri 

care au adus elemente noi și 
„inovatoare” în activitatea de 
training la nivel național.  

                                                 
Dorina Litră  
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș 

15 Ianuarie 2014 - Mihai Eminescu – „Poetul nepereche”  

În data de 15.01.2014, s-au 
implinit 164 ani de la naşterea 
marelui nostru poet naţional 
Mihai Eminescu. Astfel, în peri-
oada 13–17. 01. 2014, Şcoala 
Gimnazială Nr. 1 Ştefăneşti, Bibli-
oteca Orășenească şi Casa de 
Cultură a Orașului Ştefăneşti au 
fost implicate într-un proiect 
tematic intitulat “Mihai Emines-
cu – Poetul nepereche”. 

Responsabilii proiectului au 
dorit ca elevii să cunoască sem-
nificaţia zilei de 15 ianuarie, prin 
abordarea creației eminesciene. 
Pe parcursul derulării acestui 
proiect şcolarii au luat parte la 
numeroase şi variate activităţi, 
au recitat poezii din creaţia lui 
Mihai Eminescu, au participat la 
un concurs de cultură generală, 
ce a cuprins întrebări din viaţa şi 

activitatea marelui poet, au 
susţinut referate despre temele 
predilecte ale liricii eminesciene, 
au vizionat prezentări în Power 
Point despre viaţa, familia şi 
activitatea poetului nepereche. 

 
           Filofteia Brebu 

Biblioteca Orășenească 
Ștefănești  

Biblionews 

Șlagăre românești de ieri, de astăzi și dintotdeauna  

Cu ocazia Dragobetelui, 
sărbătoarea noastră românească 
dedicată iubirii (24 februarie), 
Secţia Religie-Audiţii Muzicale 
din cadrul Bibliotecii Judeţene 
„Dinicu Golescu Argeş”, a pus la 
dispoziţia cititorilor, prin 
intermediul expoziţiei „Şlagăre 
româneşti de ieri, de astăzi şi 
dintotdeauna”, o serie de 
partituri muzicale şi discuri 
dedicate acestei sărbători. 

Să îi omagiem împreună pe 
compozitorii noştri – creatori ai 
celor mai frumoase cântece de 

muzică uşoară (Florin Bogardo, 
Florentin Delmar, Elly Roman, 
Radu Şerban, Vasile Veselovski, 
etc.), multe din ele devenind 
şlagăre: „Tu eşti primăvarea 
mea”, „De dragul dragostei”, 
„Nu mai plânge, baby”, „Şi m-am 
îndrăgostit de tine”, etc. 

Cu inaugurarea acestei 
expoziţii întâmpinăm 
sărbătoarea noastră tradiţională 
românească „Dragobetele”, 
căreia i se mai spune şi cap de 
primăvară. Este o sărbătoare a 
iubirii, a luminii, a bucuriei, a 

zilelor frumoase pe care ni le 
dorim cu toţii. 

Să ne bucurăm împreună şi 
să fredonăm şlăgărele iubirii, 
şlagărele nemuritoare 
româneşti. 

 
Ioana Necula  

bibliotecar 
Biblioteca Judeţeană  

”Dinicu Golescu” Argeș  
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Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș vine, prin Secția 
Tinerilor, în întâmpinarea 
utilizatorilor săi cu servicii și 
programe tot mai diverse, care să 
răspundă tututor cerințelor 
publicului.  

Astfel, pe parcursul acestui 
an, bibliotecarele Secției Tinerilor 
(Sabina Dumitru și Niculina 
Nedelcu) vor implementa 
proiectul cultural-educativ - "O 
nouă lună, o nouă aventură" - ce 
are ca scop deschiderea 
orizontului cultural şi mai ales 
dragostea pentru lectură, prin 
folosirea unor metode 
alternative de învăţare cum ar fi : 
lectură, discuţii, dezbateri pe 
anumite teme, concursuri de 
cultură generală, vizionarea unor 

filme istorice şi documentare, 
toate acestea pentru ca elevii să-
şi îmbogăţească şi să 
aprofundeze cunoştinţele de 
cultură generală, apelând la 
colecţiile bibliotecii. Activităţile 
din cadrul proiectului vor 
completa cunoştinţele dobândite 
la şcoală, cu lecturi suplimentare 
din diferite enciclopedii care se 
găsesc pe rafturile Bibliotecii. 

Proiectul se adreseaza 
elevilor claselor I-IV din școlile 
din Pitești care au parteneriat cu 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș. 

Astfel, pe 11 februarie, 
elevii clasei I de la Liceul de Arte 
„Dinu Lipatti" din Pitești au 
participat la activitatea „Minunile 
și misterele naturii", care a 

constat într-o dezbatere 
interactivă despre plantele lumii, 
animalele de companie, pe baza 
enciclopediilor existente în 
fondul bibliotecii. 

Ora s-a încheiat prin 
completarea unor chestionare cu 
întrebări pe tema respectivă. 

În lunile următoare, în cadrul 
aceluiași proiect, vor fi abordate 
și alte teme, cum ar fi: "Misterele 
cerului și ale universului", "Totul 
despre corpul meu" și altele. 
   

   Sabina Dumitru 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș  

O nouă lună, o nouă aventură  

Biblioclubul șoriceilor isteți  

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș a continuat și în 
acest an proiectul “Biblioclubul 
șoriceilor isteți”, în cadrul căruia, 
lună de lună, copiii vor avea oca-
zia să-și pună în valoare talentul 
și creativitatea prin participarea 
la diverse activități. 

Astfel, în luna februarie, copi-
ii au avut șansa să-și exploreze 

creativitatea și simțul ludic prin 
participarea la un “ atelier crea-
tiv și recreativ” care a cuprins 
diverse activități : origami, con-
fecționare de brățări și felicitări 
cu prilejul aniversării” Zilei îndră-
gostiților” - Valentines Day. 

În luna martie, tot în cadrul 
biblioclubului nostru, copiii au 
avut ocazia să realizeze cadouri 

inedite și felicitări pentru persoa-
nele dragi. Vom veni în întâmpi-
narea copiilor cu alte activități 
din ce în ce mai interesante și 
mai captivante. 
 

Sabina Dumitru  
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș 

            Educația pentru sănătate - educația pentru viață 

În cadrul proiectului 
Extramuros, în luna februarie, 
Biblioteca Județeană „Dinicu- 
Golescu” Argeș, prin Secția Tine-
rilor, a organizat pentru copiii o 
activitate dedicată sănătații ali-
mentare și igienei buco-dentare. 
Prin intermediul unor prezentări 
în power-point și prin lectura 
unor articole de specialitate, 
împreună cu medicul stomatolog 
Ștefan Burcea, am prezentat 
elevilor de la Școlile Gimnaziale 
„Mircea cel Bătrân„ și „Negru – 
Voda” din Pitești, diverse infor-
mații referitoare la „Regulile de 
bază pentru un zâmbet sănătos”, 
elevii având posibilitatea să-și 
formeze deprinderi de alimenta-

ție sănătoasă și să respecte cele 
trei reguli de bază pentru o den-
tiție sănătoasă: periajul zilnic al 
dinților, controlul periodic la 
medicul stomatolog și o dietă 
sănătoasă și echilibrată.                      

Educația pentru o viață 
sănatoasă, presupune o abordare 
diferențiată în funcție de vârstă și 
mediul din care provenim și în 
care trăim. 

Pornind de la adevărul că 
deprinderile de viață sănătoasă 
se află într-o relație de interacți-
une și interdependență, se poate 
spune că fiecare abilitate dobân-
dită generează  o alta și împreu-
nă susțin procesul de formare a 
unui stil de viată sănătos. 

Copiii au nevoie de la cele 
mai mici vârste de oportunități 
de autodescoperire, de exersare 
și dezvoltare a calităților, aptitu-
dinilor, capacităților personale și 
competențelor sociale care să-i 
conducă spre o viață de calitate. 

 
Cristina Marinescu 

bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

”Dinicu Golescu” Argeș  
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Beleţi - Negreşti 

  

Boboc, Gheorghe (4 .06.1929 - 
5.12.2012) - 85 ani de la naştere. 
Medic stomatolog, profesor univer-
sitar la Facultatea de Stomatologie 
Bucureşti.  

 

Câmpulung - Muscel  

 

Bolintineanu, Nicolae(10.06.1884 -
 ?)- 130 ani de la naştere. Ofiţer de 
carieră, general.  

 

Brezeanu, Gheorghe(11.05. 1894 -
 ?)- 120 ani de la naştere. Ofiţer de 
carieră, medic, general. Combatant 
în primul şi al doilea Război Mondi-
al (colonel, 1945).  

 

Drăghiceanu, Mathei 
( 15 .05. 1844 -  2 .02.1939)- 
170 ani de la naştere, 75 ani 

de la moarte. Membru de onoare al 
Academiei Române (23 mai 1933). 
Inginer, mine şi geologie, cer-
cetător stiinţific, înalt funcţionar de 
stat. Stabilit la Câmpulung din 
1886.  

 

Gogu, Constantin 
(30.05.1854 – 30 .01. 1897)- 
160 ani de la naştere. Ma-

tematician, astronom, profesor uni-
versitar. Membru corespondent al 
Academiei Române (3 aprilie 1889). 
Preşedinte fondator, Societatea 
Amicii Stiinţelor Matematice 
(1894), revista Gazeta Matematică 
(1895), presedinte, Societatea 
Română de Stiinţe (1897).  

 

Moisescu, Sorin (13.05. 
1939 –  6.04. 2006) - 75 ani 
de la naştere. Jurist, demni-

tar, procuror general al României,  
publicist. 

 

 

Trivale, Ion/Iosef Netzler 
(13 .05. 1889 –11 .11.1916)- 
125 ani de la naştere. Critic 

literar, scriitor,  traducător. 

 

Cireşu- Căteasca  

 

Mihăilescu, Stelian (8 .05. 1919 – 
5 .05.2004)- 95 ani de la naştere. 
Actor de teatru, radio, televiziune 
absolvent al  Conservatorului de 
Muzică şi Artă Dramatică Bucureşti. 
Activitate permanentă în domeni-
ula Teatrul de Stat Giuleşti/Odeon.  

 

 

 

Coşeşti, sat Jupânesti  

 

Berbeleac, Ion ( 21 .06. 
1934)- 80 ani de la naştere. 
Cercetător stiinţific în cadrul 

Institutulul de Geologie-Geografie 
al Academiei Române , doctor în 
geologie , profesor la Facultatea de 
Geografie, Bucuresti . Volume im-
portante: Zăcăminte de aur, 
Zăcăminte minerale şi tectonica 
globală; autor de studii, articole, 
referate.  

 

Curtea de Argeş  

 

Norocea, Dumitru (12 .10. 1880 – 
1 .06.1964) - 50 ani de la moarte. - 
Artist plastic, pictură, restaurator. 
Stabilit la Curtea de Argeş din 1914.  

 

Domneşti  

 

Mencinicopschi, Gheorghe 
(1.01. 1949)- 65 ani de viaţă. 
Cercetător ştiinţific în do-

meniul industriei alimentare, in-
giner şi publicist.  

 

Paul, Luca (29 .06.1864-  
31 .12. 1939) - 150 ani de la 
naştere, 75 ani de la 

moarte. Învăţător, mentor cultural, 
militant cooperatist şi publicist.  

 

Dragoslavele  

 

Răuţescu, Ioan ( 1 .10.1892 
– 19 .05.1974)- 40 ani de la 
moarte. Preot cărturar, 

folclorist, cercetător, autor al 
monografiei comunei Dragoslavele.  

 

Izvoru 

 

Cortea, Emilian ( 27 .06. 
1949)- 65 ani de la naştere. 
Actor de teatru, regizor, 

manager.  

 

 

Aniversările și comemorările anului 2014 în județul Argeș 
aprilie—iunie 
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                  Lunca Corbului  

 

Mondiru, Corneliu (4 .06. 1934) - 80 
ani de la naştere. Inginer, 
transporturi rutiere, profesor 
universitar. 

 

Miceşti  

 

Rădulescu, Valeria (Muscel, 
23 iunie 1929)- 85 ani de la 

naştere. Artist liric, solistă cu 
activitate  în Capitală, în Corul 
Patriarhiei Române, Corul Operei 
Române, Teatrul de Operetă.  

 

Oarja 

 

Dumitru, Ioan (30 .05. 1934) - 80 de 
ani de la naştere. Cercetător 
stiinţific în domeniul biochimiei, 
profesor universitar. Secretar de 
Stat în Ministerul Educaţiei 
Naţionale. Director- fondator al 
Laboratorului de Enzimologie şi 
Biotehnologii, Bucureşti . Docent, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 
Iaşi. 

 

Pitești 

 

Antonescu, Emanuel (20 .02.1870 – 
Bucureşti, *13 aprilie 1949) - 65 ani 
de la moarte. Jurist, profesor 
universitar, dramaturg. 

 

Becescu, Florian (25 .03. 
1878 – 7 .05.1914) - 100 ani 

de la moarte. Scriitor, călător, 
memorialist.  

Dumitrescu, Alexandru 
(8 .11. 1875 - 8/9 .04. 1949) - 
65 ani de la moarte. Profesor 

de limba franceză, jurist, 
parlamentar, primar al orasului 
Piteşti (1912-1913), preşedinte al 
Consiliului Comunal. Realizări 
urbanistice în Piteşti: inaugurarea 
furnizării curentului electric pentru 
iluminatul public, începerea 
construcţiei Halei mare de carne în 
zona centrală a oraşului. Autor de 
studii, articole, traduceri şi 
consemnări memoriale.  

 

Ene, Virgiliu (8.04. 1929 – 
18 .06.1997) - 85 ani de la naştere. 
Editor, scriitor, folclorist, redactor la  
Editura Tineretului şi Albatros.  

 

Ionescu, Ion (6 .04. 1979)- 35 ani de 
la naştere. Compozitor şi pianist.  

 

Ionescu - Gion, George 
(14 .10.1857 – Bucureşti* 
29 .06. 1904) - 110 ani de la 

moarte. Membru corespondent al 
Academiei Române, (1 aprilie1889). 
Istoric, publicist, editor. 

 

Kalmuski, Doru (Piteşti, 
Argeş, 13 .04.1944) - 70 ani 
de la naştere. Scriitor, 

muzeograf, redactor, redactor-şef la 
publicaţiile: Deşteptarea, Opinia 
băcăuană, Pur şi simplu, Bacău. 
Volume importante: Epilog pentru 
alţii(1974), Fiul(1993), Iisus la 
Bucureşti (2000), Religia minciunii
(2002),  Gara Milano(2003). 
Colaborări la revistele: Ateneu, 
Convorbiri literare, Cronica, 
Luceafărul, Vatra. Premiul Filialei 
Bacău a Uniunii Scriitorilor din 
România. 

 

Meculescu, Teodor (5 .06.1889- ) - 
125 ani de la naştere. Ofiţer de 
carieră, artilerie şi jandarmerie, 
general. Voluntar în Armata 
României . 

 

Teodorescu—Branişte, 
Tudor (12.04.1899 – 
23.03.1969) – 115 ani de la 

naştere, 45 ani de la moarte. A fost 
un om de litere, un jurnalist şi un 
romancier român.  

 

Ştefăneşti  

 

Olteanu, Crinu (n. , Argeş, 3 
mai 1974) - 40 ani de viaţă. 
Sportiv de performanţă, box, 

antrenor, profesor gradul I, educaţie 
fizică.  

 

Ștefăneşti -  Goleşti  

 

Gheorghiu, Dimitrie (15 .06. 1899 - 
15 .09. 1949) - 115 ani de la naştere, 
65 ani de la moarte. Economist, 
proprietar rural şi urban, om politic. 
A desfăşurat activitatea profesională 
în instituţii financiare şi bancare din 
Capitală, fiind director la Creditul 
Minier București.  

 

Carmen Voican 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 
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Valea largă a râului 
Cotmeana, ce-și poartă 
undele învolburate, ascunse 
printre dealuri a oferit din 
cele mai vechi timpuri condiții 
de viață locuitorilor comunei 
Săpata. De o parte și de alta a 
râului, stau așezate ca o salbă 
de mărgăritare cele opt sate 
ale acestei comune. Aici, în 
comuna Săpata, s-au păstrat 
neatinse limba, obiceiurile și 
tradițiile locuitorilor, fiind un 
loc plin de istorie, demonstrat 
de prezența urmelor 
arheologice, existența 
“Castrului Roman “care face 
parte din linia de apărare 
translutanus de la Câmpulung
-Muscel la Turnu-Măgurele, 
vărsarea Oltului în Dunăre, 
biserica din satul Lipia ce 
datează din sec .al XVII-lea, 
bisericile și crucile de piatră 
medievală din Lipia 1647 și 
modernă satul Mîrțești 1848.  

Documentele scrise 
despre existența comunei 
Săpata apar abia în timpul 
domniei lui Mircea III 
Ciobanul (1545-1552 și 1553-
1558). Aici apare numele de 
Stan fiul lui Bâlea din Săpata 
și documentul datează din 9 
aprilie 1550. Un alt document 
este din 17 decembrie 1569 
din timpul domniei lui 
Alexandru Mircea Voievod și 
amintește de un anume 
Dumitru din Săpata. Nume de 
oameni ca Radu, Badea, Stan, 
Dumitru, Udrea, Bâlea, Ion, 
etc. dovedesc puritatea limbii 
române vorbită de locuitorii 
comunei Săpata de-a lungul 
secolelor.  

După construirea celor 
două cămine culturale din 
Săpata, în anul 1959 ia ființă 
prima bibliotecă sătească în 
incinta căminului cultural În 
prezent biblioteca 
funcționează în localul vechi 
al școlii, dar reabilitat în anul 
2008 și are acum un număr 
de 8644 de unități 
bibliografice, așezate la raft și 

organizate pe domenii, 
asteptând cuminți să le fie 
descoperite tainele. Prin ochii 
de cuvinte ai cărților cei mai 
mici cititori sunt purtați în 
lumea basmelor și a 
poveștilor cu zmei și cu 
voinici, cu pitici și licurici, Feți
–Frumoși sau Ilene Cosânzene 
iar cei mari călătoresc în 
trecut să afle ce strămoși și ce 
voievozi viteji am avut pe 
care “iubirea de moșie“ i-a 
ținut treji și neclintiți în fața 
dușmanilor, să știe câtă trudă 
și sudoare au răspândit 
strămoșii pe ogoare, dar și-au 
păstrat doina și dorul în 
comoară și cântec. Doar 
cartea poate fi o bună călauză 
și prietenă care deschide 
porți de vis și ne îmbie să 
colindăm și să găsim drumul 
spre înțelepciune. Vom 
stăpânii cheia succesului și a 
cunoașterii doar dacă vom fi 
prieteni statornici ai cărții în 
anii de Lumea în biblioteca 
mea!-finanțat de Fundația Bill 
și Melinda Gates, care a avut 
ca scop dezvoltarea unui 
sistem modern de bibliotecă 
publică prin îmbunătățirea 
accesului utilizatorilor gratuit 
la informație și dezvoltarea 
unor servicii noi de bibliotecă 
în interesul comunității. Pot 
spune, că din 12 martie 2013 
lumea este la un clik distanță 
de noi, oferind gratis tuturor 
ceva ce costă! Din ziua aceea, 
biblioteca este ca un stup de 
albine, unii intră, alții ies, 
culeg nectarul înțelepciunii 
din cărți sau de pe net, iar 
informația este transformată 
în mierea dulce a cunoașterii! 

Vacanțele sunt mai 
frumoase pentru cei trăind 
într-o epocă în care procesul 
științei și tehnologiei a 
înregistrat o evoluție 
uimitoare, biblioteca noastră 
nu a putut rămâne în afara 
acestui proces de înnoire și 
prin sprijinul deosebit și 
înțelegerea de care au dat  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
dovadă autoritățile publice 
locale, Biblioteca Județeană 
“Dinicu Golescu” Argeș ne-a 
înscris în programul Biblionet 
–“Icoana din sufletul 
copilului!” Orele de istorie și 
geografie sunt mai 
interesante la bibliotcă, 
poveștile și basmele sunt și 
mai minunate atunci când le 
vizionăm în bibliotecă, orele 
de muzică sunt mai frumoase 
când ascultăm cântece și 
participăm la karaoke în 
bibliotecă, tot aici pictăm, 
desenăm, jucăm șah sau 
rumy, confecționăm diferite 
obiecte decorative în cadrul .  

Profesia de biblotecar 
este într-o continuă 
transformare, prin urmare 
ceea ce a fost  până acum într
-un fel, are șansa de a deveni 
altfel într-un registru mult 
mai bogat și mai important 
decât până acum. Biblioteca 
mileniului trei este biblioteca 
generațiilor viitoare  ca 
centru de informare, educare 
și recreere, înseamnă progres 
pentru societate și fiecare 
acțiune din bibliotecă este un 
act de cultură, de civilizație, 
de respect, de frumos și de 
educație continuă. Biblioteca 
a fost și rămâne un templu al 
culturii, iar noi, cei ce slujim 
acest templu trebuie să 
dovedim inițiativă .  
 

Teona Truță  
bibliotecar 

Biblioteca Comunală Săpata  

Biblioteca  Comunală  
Săpata  

se prezintă 
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