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Biblioteca Judeţeană „George 
Coşbuc" din Bistriţa a găzduit în 
perioada 15-17 mai, Conferinţa ANBPR 
BiblioPublica având tema „Nova 
Bibliotheca – Provocări şi tendinţe în 
bibliotecile publice". 

Evenimentul care a debutat joi, 15 
mai, la Bistriţa, s-a desfăşurat în 
saloanele Hotelului „Coroana de Aur", 
şi a strâns zeci de bibliotecari din ţară şi 
din străinătate. Ediţia naţională a 
manifestării, organizată pentru prima 
dată la Bistriţa, și-a propus sondarea 
principalelor tendinţe şi oportunităţi în 
ceea ce priveşte evoluţia bibliotecilor. 
Nu au fost trecute, însă, cu vederea nici 
posibilele blocaje sau dificultăţi pe care 
le pot întâmpina bibliotecarii în acest 
demers de redefinire a rolului şi 
statutului lor ca profesionişti. În 
condiţiile dezvoltării accelerate a 
tehnologiei, bibliotecile traversează un 
proces complex de schimbare, 
devenind tot mai mult parte integrantă 
a comunităţii.  

 Programul Conferinţei Naţionale 
a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România a cuprins, pe lângă 
conferinţe şi comunicări pe teme de 
interes, şi un microrecital de muzică 
vocală şi instrumentală (la fluier) 
tradiţională, în interpretarea lui 
Grigore Leşe. Cu acest prilej a avut loc 
şi lansarea cărţii „Acum ştiu cine sunt“, 
a maestrului. De asemenea, la 
eveniment a avut loc și un târg de carte 
unde au fost expuse apariţii editoriale 
de excepţie de la peste 12 edituri, 
printre care amintim: Humanitas, Rao, 

Eikon, Limes. IPS Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei Andreicuț a fost 
prezent în cadrul sesiunii „Biblioteci 
verticale". Domnia sa a ținut să 
remarce „că lectura şi cartea are origini 
spirituale, fiind prezentă în toate marile 
religii". 

Evenimentul organizat în 
premieră în judeţul Bistița de către 
Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc" 
a culminat cu inaugurarea Bibliotecii 
Comunale Ciceu Mihăieşti. 
Premergător acestui moment unic 
pentru comunitatea din acea zonă, am 
vizitat casele memoriale Liviu 
Rebreanu, George Coşbuc şi Ioan Pop 
Reteganul, dar şi mănăstirea Salva, 
rămânând cu amintiri plăcute din 
aceste spaţii spirituale româneşti. 

Dincolo de menirea ei, de a aduce 
toate noutăţile pentru cititori, 
biblioteca are şi acest rol comunitar, în 
care frumosul sub toate chipurile e la el 
acasă. 

 
Mihaela Penaru 

Vicepreședinte ANBPR - Filiala 
Argeș 

Nova Bibliotheca - Provocări şi tendinţe în 
bibliotecile publice  
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Conferință Internațională a Bibliotecarilor Traineri 

Formare profesională 

Povestea studiului în străinătate  

Cea de-a patra ediție a 
Conferinței Internaționale a 
Bibliotecarilor Traineri, 
organizată de Biblionet și Grupul 
de Lucru pe Training (GLT), s-a 
desfășurat în perioada 2-4 aprilie 
2014 la Sinaia. Tema acestei 
conferințe a fost Biblioteca 
Publică – Spațiu de învățare pe 
tot parcursul vieții, iar 
organizatorii, pe hârtie, își 
propuseseră ca la final, 
participanți sa plece cu idei și 
soluții pentru dezvoltarea 
procesului de formare în 
bibliotecile publice, cu ajutorul 
parteneriatelor sau prin 
participarea la programe ce 
contribuie la dezvoltarea de noi 
cursuri în biblioteci. În realitate 
însă, lucrurile au stat cu totul 
altfel, în sensul că pe lângă cele 
pe care și le-au propus 
organizatorii, participanți au 
plecat cu mult mai multe. 

Așa cum am fost obișnuiți în 
cadrul conferințelor organizate 
pentru bibliotecarii traineri, 
agenda evenimentului a fost 
foarte bine concepută, 
combinând sesiunile de plen cu 
ateliere tematice, participanții 
neavând timp să se plictisească.  

Printre invitați, s-au numărat 
și reprezentați ai programului 
Global Libraries din Republica 
Moldova, Polonia și Turcia. Au 
participat de asemenea și 
reprezentanți ai diferitelor ONG-
uri sau Asociații, care și-au 
prezentat produsele sau 
proiectele pe care le derulează și 
unde pot include bibliotecile 
publice din România ca 
partenere.  

Și anul acesta, în cadrul 
sesiunii de Training Live Bazar, 
regiunile și-au prezentat într-un 
mod cât mai original cursurile la 
care au lucrat în cadrul atelierelor 
regionale. Dintre toate cursurile 
prezentate, doar trei au fost și 
finalizate, dintre care și 
BIBLIOscop. Acest curs a fost 
realizat de bibliotecarii din 
județele Argeș, Dolj, Gorj, Vâlcea, 
iar implementarea a avut loc 
doar în cadrul Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu” Argeș. 

Un element de noutate 
pentru această conferință a 
reprezentat-o invitarea în cadrul 
atelierelor tematice, au doi dintre 
cei mai buni speakeri din 
România, Paul Olteanu și Andy 
Szekely, care au vorbit despre 

tehnici de vorbit în public, 
metode de a convinge oamenii să 
utilizeze serviciile bibliotecii. Mai 
mult Andy Szekely a oferit 
bibliotecarilor traineri 
posibilitatea de a participa gratuit 
la câteva module ale atelierelor 
organizate de acesta în țară. 

Aceasta a fost ultima 
conferință organizată de Fundația 
IREX prin programul Biblionet. Să 
sperăm că Grupul de Lucru pe 
Training, va putea să mai 
organizeze și pe viitor astfel de 
conferințe pentru traineri. 

 
Eduard Fîșcă 

Bibliotecar  
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu”  

Europe Direct Argeș din 
cadrul Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș în 
colaborare cu Asociația Hakes, 
reprezentată prin Emilia 
Szuszmann, consilier educațional, 
a organizat în data de 16 iunie 
2014, un seminar de informare 
pentru tinerii argeșeni cu privire 
la oportunități de studiu în țări 
ale Uniunii Europene. 

Elevi de la licee de renume 
din Pitești, precum Colegiul 
Național „I.C. Brătianu” și 
Colegiul Național „Zinca Golescu” 
au fost dornici să asculte oferta 
educațională de la universități de 
renume din Europa: University of 
Manchester, Aarhus University, 
Bristol University sau University 
of Westminster. Aceștia au aflat 
cum se face o aplicație de succes 
în străinătate și care sunt 
punctele forte ale unei scrisori de 
motivație. 

Pentru aplicanți cerințele 
minime sunt: să completeze un 
formular, să aibă diplomă de 
bacalaureat, care atestă 
terminarea celor patru ani de 
studiu din liceu, un certificat de 
competențe lingvistice, care 
atestă faptul că aceștia cunosc o 
limbă de circulație internațională.  

Interesul participanților a 
fost suscitat de poveștile 
impresionante ale unor studenți 
români la universități din 
Danemarca și Marea Britanie, 
care au împărtășit propria lor 
experiență cu privire la 
avantajele studiului într-o altă 
țară. 

Expertă în educație, Emilia 
Szuszmann, este singurul agent 
educaţional din România care 
stabilește burse pentru tinerii 
trimişi la studii peste hotare. Sunt 
două categorii de burse, “Student 
in Denmark Scholarship” şi 

“Student in UK Scholarship”. Din 
2007, Emilia a ajutat sute de 
elevi, aceștia primind consilierea 
și îndrumarea necesară în ceea ce 
privește studiul într-o 
universitate europeană. 

 
Ionela Panait 

  Georgeta Ștefan Nicolescu 
consilieri comunicare 

Europe Direct  
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Pe firul istoriei la...Cotroceni  
Pentru membrii Filialei 

ANBPR Argeș a devenit deja o 
tradiție ca în fiecare an să 
cunoască o nouă instituție de 
cultură, astfel că după Biblioteca 
Județeană ASTRA Sibiu și 
Biblioteca Națională a României, 
în zorii zilei de 6 iunie 2014 le 
sunt deschise porțile Muzeului 
Național Cotroceni. Instituţie 
reper în rândul muzeelor cu 
specific memorialistic, Muzeul 
Național Cotroceni desfăşoară o 
variată activitate cu caracter 
cultural - ştiinţific şi educativ, 
concentrată pe promovarea 
valorilor istoriei şi artei naţionale 
şi universale din ultimele trei 
secole, în conformitate cu 
cerinţele actuale ale muzeologiei, 
dar și ale publicului vizitator. 

Ansamblul Cotroceni a fost 
ridicat între 1679–1681 de către 
domnitorul Şerban Cantacuzino 
(1678 - 1688), fiind alcătuit din 
biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” şi un grandios palat 
domnesc, care a servit drept 
reședință regală. Demolată în 
vremea regimului comunist, 
biserica a reintrat în circuitul 

turistic în anul 2009, fiind 
refăcută în totalitate. Noul locaș 
de cult respectă forma originală 
din 1679  și conține  elemente 
din pietrăria recuperată la 
demolarea ei abuzivă din 1984, 
dar şi fragmente de frescă 
restaurate. 

Palatul regal de la Cotroceni 
a găzduit de-a lungul timpului 
numeroase evenimente istorice, 
avându-i în interiorul său pe  
Tudor Vladimirescu și ai săi 
panduri sau pe Alexandru Ioan 
Cuza,  în timpul căruia a dobândit 
statutul de reşedinţă oficială de 
nivel european.  În anul 1918 aici 
a fost semnată Pacea de la 
Bucureşti - cu Puterile Centrale, 
iar în timpul regelui Carol al II-lea 
au avut loc numeroase consilii de 
coroană şi conferinţe 
guvernamentale, care dezbăteau 
problemele importante ce aveau 
legătură cu poporul român.  
Cotroceni este singura reşedinţă 
din întreg teritoriul românesc 
care a cunoscut folosinţa cea mai 
îndelungată, de la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi până în 
prezent. 

Ansamblul muzeal Cotroceni 
este completat de Biblioteca 
Cotroceni care conține 
aproximativ 13.000 de volume, în 
principal din domeniul istoriei și 
politologiei, o bibliotecă cu 
circuit închis ce deservește 
salariații Complexului muzeal.  
Expoziţiile temporare cu 
tematică diversă, conferinţele, 
simpozioanele, dezbaterile la 
nivel naţional şi internaţional, 
lansările de carte, concertele 
reflectă varietatea şi 
complexitatea activităţilor 
culturale desfăşurate aici. 

Muzeul Naţional Cotroceni, 
important monument de 
arhitectură,  se impune prin 
oferta sa culturală ca un obiectiv 
turistic de elită, ceea ce nu face 
decât să convingă că misiunea și 
scopul instituției – promovarea 
patrimoniului cultural naţional şi 
internaţional – sunt îndeplinite 
cu succes.    
 

Dorina Litră  
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu”  

Atelier de formare și schimburi de experiență dedicat  tinerilor 
argeșeni  

Consiliului Județean Argeș 
și Asociația Argeș Solidaire a 
organizat în perioada 14-18 
aprilie 2014 proiectul Anima’ 
terre, misiune dedicată 
domeniului Tineret, bazată pe 
cooperare descentralizată Argeș-
Savoia, având ca scop 
acompanierea inițiativelor 
tinerilor și animarea proiectelor 
de tineret. 

Participanți în cadrul 
proiectului au fost Remi Serein 
de la Asociația Savoie-Vivante, 
asociație care se ocupă în cadrul 
comunelor (departamentelor) de 
acompanierea  și finanțarea 
proiectelor pentru tineret și 
Celine Furlano de la 
Communaute de Communes 
Maurienne-Galibier, director și 
animator de tineret. 

Unul dintre obiectivele lor în 
Argeș este acela de a trezi 
spiritul de inițiativă al tinerilor de 
a se forma în viitor, de a se 
constitui într-o direcție ca 
politică de tineret, pentru a fi 
mai organizați și mai coordonați.  

Obiectivele proiectului au 
fost cunoașterea mai bună între 
actorii politicii de tineret în 
Argeș, și a unei rețele de lucru 
între actorii: Consiliul Județean 
Argeș, Direcția Generală de 
Sport și Tineret, Biblioteca 
Județeană Dinicu Golescu Argeș, 
și asociațiile de tineret din 
Pitești: Argeș Solidaire (din care 
fac parte Haiti, Senegal, Franța 
și România), Centrul Europe 
Direct Argeș, Youth&Future, 
AIESEC, 3fest, Consiliul Județean 
al Elevilor, Parlamentul 
European al Tinerilor, Sportul 
pentru toți. 

Ziua de marți,15 aprilie, i-a 
revenit misiunea Bibliotecii 
Județene Dinicu Golescu Argeș 
să fie gazdă, unde prin jocuri și 
prezentări nonformale, fiecare 
instituție și asociație și-a descris 
activitatea și proiectele. Într-o 
atmosferă caldă și deschisă 
tinerii s-au cunoscut mai bine 
unii pe alții, au interacționat cu 
idei deosebite, incluziunile fiind 
foarte interesante. În partea a 

doua a zilei, au avut loc 
schimburi de experiențe despre 
susținerea și acompanierea 
proiectelor de tineret, ce 
înseamnă un proiect de tineret, 
și care sunt pașii ce trebuie 
urmați pentru construcția 
acestuia: obiective, organizare, 
cine/pentru cine vine, cu cine se 
lucrează, câți/câte persoane, 
evaluare. De asemenea, s-a 
discutat despre evoluția posturii 
animatorului de tineret de la 
încadrare la acompaniere, 
concluzia fiind că reușita 
proiectelor de grup constă în 
atingerea tuturor etapelor, și că 
se bazează pe comunicare și pe 
lucrul în echipă. 

Și bilanțul săptămânii, 
concluziile și evaluările unui 
atelier în ceea ce privește 
dinamicile de tineret în județul 
Argeș, tot la bibliotecă s-a 
încheiat. 

Cristina Baciu 
bibliotecar  

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 
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Prin serviciile pe care le 
pune la dispoziție, servicii ce 
traduc funcțiile și misiunea sa, o 
bibliotecă publică modernă este, 
deopotrivă, un spațiu info-
documentar dedicat publicului 
larg ori școlar, universitar, 
academic, și un spațiu cultural, 
dedicat petrecerii timpului liber 
și manifestării relațiilor societale, 
în general. 

La nivelul comunităților 
locale, biblioteca reprezintă chiar 
centrul vieții culturale și 
intelectuale, funcționând ca un 
complex cultural în care au loc 
cele mai diferite evenimente. 
Profesia de bibliotecar 
presupune, astăzi,  mai mult 
decât atragerea publicului către 
cartea scrisă, educarea și 
informarea comunității locale. 
Bibliotecarul zilelor noastre nu 
mai este un simplu mediator 
între carte și cititor, ci a devenit 
un animator al vieții culturale și 
al demersurilor de informare.  

Activitatea de organizare și 

coordonare a evenimentelor 
culturale (lansări de carte, 
expoziții de carte, de fotografii, 
de reviste) trebuie să respecte 
următorii pași importanți: 
1. Stabilirea și menținerea 

dialogului cu partenerii de 
eveniment (vorbitori/
conferențiari, instituții 
infodocumentare, culturale, 
educative etc.) pe toată 
perioada organizării și 
desfășurării acestuia; 

2. Centralizarea și definitivarea 
listei vorbitorilor/
conferențiarilor; 

3. Definitivarea desfășurătorului 
evenimentului și supunerea lui 
spre aprobare directorului 
instituției; 

4. Stabilirea mapei 
evenimentului și a materialelor 
de promovare a evenimentului 
(pliante, afișe, semne de carte, 
cataloage de expoziție, invitații 
etc.) 

5. Întocmirea comunicatelor de 
presă și supunerea acestora 

spre aprobare directorului BJA; 
6. Expedierea comunicatelor de 

presă către mass-media, medii 
culturale și științifice, dar și 
către mediul intern (prin 
intranet); 

7. Expedierea invitaților și a altor 
materiale de promovare a 
evenimentului; 

8. Coordonarea expozițiilor 
organizate cu ocazia 
evenimentului, conform 
procedurii specifice; 

9. Organizarea și coordonarea 
evenimentelor propriu-zise; 

10.Realizarea unor materiale de 
presă, înaintea și la finalul 
evenimentului, vizarea lor de 
către directorul instituției/
Consiliul științific și 
transmiterea lor către 
administratorul site-ului BJA, 
precum și mediul intern și 
extern. 

 

Sabina Busuioc 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

Activități în bibliotecă 

Ghidul bibliotecarului debutant 

Organizarea evenimentelor culturale în cadrul unei biblioteci 
publice  

Ziua Europei, sărbătorită la Biblioteca Județeană Argeș 
Centrul Europe Direct din 

cadrul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș, a 
organizat în data de 9 mai 2014, 
pe parcursul a nu mai puțin de 
patru ore, un eveniment de 
celebrare a Zilei Europei, 
intitulat Europa – spațiu al 
diversității și al valorilor. 

Cuvintele de salut au 
aparținut domnului Constantin 
Polexe, vicepreședinte al 
Consiliului Județean, domnul 
Mihail Octavian Sachelarie, 
directorul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș și 
doamna Mihaela Voinicu, 
coordonator al Centrului Europe 
Direct Argeș. 

La deschidere, privirile 
trecătorilor au fost captate de 
flashmob-ul dedicat Zilei 
Europei, realizat de voluntari ai 
Centrului Europe Direct, pe 
esplanada Bibliotecii Județene 
Argeș.  

Accentul activităților a 
căzut pe promovarea diversității 

țărilor europene și a 
oportunităților de voluntariat în 
țări membre ale Uniunii 
Europene. Astfel, țări precum 
Franța, Irlanda, Danemarca, 
Olanda, Spania sau Grecia au 
fost prezentate, într-o manieră 
non-formală, tuturor tinerilor 
participanți. 

Elevi  de la Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”, 
Școala Gimnazială ”Ion Pilat”, 
Liceul de Arte ” Dinu Lipatti”, 
Colegiul Economic ”Maria 
Teiuleanu”, Liceul Tehnologic 
”Armand Călinescu” din Pitești, 
Școala Gimnazială Nr. 1 din 
Costești au participat la 
concursul de cultură generală 
”Tu prin Europa” , fiind 
recompensați pentru bunele 
cunoștințe deținute. 

„Colțul fotografiei 
europene” a reprezentat o altă 
surpriză oferită de Centrul 
Europe Direct pentru cei care au 
dorit să facă fotografii cu 
steagul țării preferate din 

Uniunea Europeană. 
Cele mai relevante afișe cu 

tematică europeană au fost 
expuse în cadrul expoziției 
Drepturile cetățeanului 
european, iar standul 
expozițional cu materiale 
informative pe diverse teme 
europene a stat la dispoziția 
publicului, în Piaţa Vasile Milea 
din Pitești, unde au fost 
distribuite broșuri, pliante, afișe 
ce abordează subiecte de 
interes european pentru adulţi. 

Celebrarea Zilei de 9 mai 
este importantă pentru toți 
cetățenii comunității europene, 
în fiecare colț al Europei 
organizându-se diverse 
manifestări și evenimente prin 
care se promovează valorile 
europene.  

 
Ionela Panait 

Consilier comunicare 
Europe Direct  
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În drum spre casă, Principele Nicolae s-a oprit la Biblioteca 

Județeană  
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Într-o zi în care cuvântul 
„furtună” era pe buzele tuturor, 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” și invitatul său de 
onoare, Alteța Sa Regală, 
Principele Nicolae au reușit să 
transmită celor prezenți emoții, 
zâmbete și multă energie 
pozitivă. Întotdeauna, membrii 
familiei regale au atras multă 
simpatie din partea publicului 
numeros, zeci de piteșteni 
primându-l cu aplauze pe tânărul 
și jovialul Principe Nicolae al 
României, al treilea succesor la 
tronul României. 

Alteța Sa Regală, Principele 
Nicolae al României, și-a lansat 
la Biblioteca Județeană cea mai 
recentă carte, „Drumul spre 
casă”, în care, așa cum 
povestește chiar el, sunt 
prezentate momente din viața 
sa, dar și o întreaga serie de 
evenimente care au dus la 
revenirea sa în țară.  

 Volumul „Drumul spre 
casă. Filip-Lucian Iorga în dialog 
cu Principele Nicolae al 
României”, apărut la Editura 
Curtea Veche, este o carte 
despre viață și oameni.  

„Drumul spre casă” nu este 
o biografie, este o introducere a 
mea către dumneavoastră și 
vorbește despre aventurile, 
întâmplările și oamenii care m-
au ajutat să iau decizia să vin 
”acasă”, aici în România”, a 
declarat Alteța Sa Regală, 
Principele Nicolae al României 

Principele le-a mai povestit 
piteștenilor că totul a început în 

1992, atunci când a venit în 
România cu bunicul său, regele 
Mihai, și a stat la balconul 
hotelului Continental din 
București, în fața a mii de 
oameni. A spus că momentele 
acelea i-au rămas întipărite în 
suflet, și că de atunci s-ar fi 
simțit legat de România. “Pe 
vremea aceea eram doar un 
băiețel de 7 ani care auzise 
povești despre bunicul și 
strămoșii săi. Nu puteam să 
înțeleg adevărata însemnătate a 
întoarcerii regelui în țară. Pentru 
mine, totul era o mare aventură. 
Să stai în fața a mii de oameni 
care îți ovaționează bunicul este 
extraordinar”, a spus Principele 
Nicolae. 

Această apariție editorială 
a fost un bun prilej pentru a-l 
vedea și a-l cunoaște pe tânărul 
Principe Nicolae al României, o 
persoană caldă și autentică prin 
ceea ce face și ceea ce este. 
Născut Nicolas Michael de 
Roumanie Medforth-Mills, la 1 
aprilie 1985, la Geneva, fiu al 
ASR Principesei Elena și al 
domnului Robin Leslie Medforth-
Mills, oficial al Organizației 
Națiunilor Unite, a studiat la 
Colegiul Royal Holloway, 
Universitatea din Londra, este 
licențiat în management și a fost 
numit Principe de România la 
vârsta de 25 ani, iar în 2012 s-a 
mutat în România. Acesta este 
pasionat de mașini și își cultivă 
cât poate pasiunea pentru 
fotbal, cricket, rugby si mai nou, 
oină. ”Toți avem nevoie de un 

reper și dincolo de cuvintele 
frumoase și adevărate care s-au 
spus aici, simțim această 
rezonanță raportată la un reper 
moral. Într-o societate care este 
din ce în ce mai imprevizibilă, 
mai nebună, în care parcă nu 
mai avem loc unul de celălalt, 
poate că un reper moral și un 
arbitru autentic ar fi de foarte 
bun augur. Volumul acesta este 
un început pentru că ne prezintă 
un viitor lider autentic și ne 
bucurăm că este azi, aici, în 
Biblioteca Județeană”, a afirmat 
gazda și moderatorul acestui 
eveniment plin de încărcătură 
emoțională, Mihail Sachelarie, 
directorul Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș. 

Un alt punct de atracție 
pentru admiratorii monarhiei și 
a reprezentanților săi, l-a 
constituit, organizarea în holul 
central al Bibliotecii, a unei 
expoziții dedicată Casei Regale, 
formată din fotografii autentice 
cu membrii Familiei Regale, cărți 
poștale ilustrate, colecții 
filatelice din acea perioadă, cărți 
și albume, precum și alte 
documente reprezentative. 

La finalul evenimentului, 
toți cei prezenți au primit 
autografe din partea Principelui 
și s-au putut fotografia alături de 
acesta. 
 

Miruna Matei 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu"  

În data de  7 iunie 2014, a 
avut loc, în comuna Dragănu, la 
sediul Fundației Compartir, a 
patra ediție a Zilei Tineretului 
European. Ca în fiecare an, 
evenimentul a fost dedicat 
tinerilor cu vârsta între 14 și 30 
de ani, precum și 
reprezentanților organizațiilor 
nonguvernamentale și 
instituțiilor publice care lucrează 
cu tineri. 

Aproape 50 de voluntari 
aparținând Europe Direct Argeș, 
Fundației Compartir, Asociației 

Inițiative și Proiecte pentru 
Tineret Imago Mundi, Asociației 
pentru Promovarea Libertății de 
Informare în Comunitate, 
Grupului pentru Educație și 
Ecologie Argeș, Asociației de 
Dezvoltare Durabilă pentru 
Tineret Mioveni și AIESEC Pitești 
au participat la câteva ateliere și 
activități interactive, având ca 
scop promovarea implicării 
tinerilor în proiecte derulate în 
cadrul comunităților locale din 
care fac parte, precum și în 
străinătate, prin intermediul 

diferitelor programe europene. 
Pe durata a patru ore, 

participanții au avut prilejul să se 
cunoască, să facă schimb de 
experiență, să descopere 
activitățile pe care le pot 
desfășura în cadrul altor instituții 
și să se familiarizeze cu 
beneficiile educației non-formale 
și voluntariatului.  

 
Ionela Panait 

Georgeta Ștefan Nicolescu     
Consilieri comunicare 

Europe Direct 

Ziua Tineretului European 
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Sezătoare literară la Arefu  

Comuna Arefu a fost marți, 
6 mai, gazda unui eveniment 
cultural deosebit: o sezătoare 
literară intitulată Lada de zestre, 
la care au participat elevi ai 
Școlii Gimnaziale Gheorghe 
Bădescu din Arefu. 
Manifestarea, care a avut ca 
scop promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor din zona Arefu, face 
parte din parteneriatul Lada de 
zestre, încheiat între Biblioteca 
Comunală Arefu și ANBPR 
(Asociația Națională a 
Bibliotecilor Publice din 
România), Filiala Argeș. 

Evenimentul a avut loc la 
Biblioteca Comunală din Arefu și 
a inclus un program cultural și 
artistic foarte bogat. Astfel, 
copiii din ansamblul vocal 
Muntișorul, coordonați de dna 
Mihaela Dobrin Șelaru, ne-au 
încântat auzul cu moment 
muzicale din folclorul arefean. 
De asemenea, copiii s-au mai 
întrecut într-un concurs de 
ghicitori extrase din volumul 
„Alfabetul ghicitorilor” (Editura 
Destine, București, 2010), autor 
Victor Gh. Stan.  

Invitații speciali ai acestui 
eveniment au fost scriitorul 
arefean Victor Gh. Stan și fostul 

profesor de istorie Cezar 
Bădescu, care ne-a spus legenda 
comunei Arefu și ne-a explicat 
diferența dintre clăcile și 
șezătorile de odinioară. Cu 
ocazia împlinirii onorabilei vârste 
de 63 de ani, scriitorul Victor Gh. 
Stan a avut parte de un moment
-surpriză pregătit de Elena 
Hodoș, bibliotecară la Biblioteca 
Comunală Arefu. Aceasta i-a 
oferit scriitorului un tort care a 
fost un deliciu pentru copiii 
prezenți la eveniment. 

În semn de mulțumire, 
scriitorul Victor Gh Stan a spus: 
„Sunt recunoscător lui 
Dumnezeu că m-am născut în 
comuna Arefu. Dascălii pe care i-
am avut aici s-au comportat nu 
ca niște profesori, ci ca niște 
părinți. Comuna Arefu este o 
zonă care mustește a lumină, a 
istorie și a verticalitate umană.” 

Ceea le-a impresionat pe 
bibliotecarele de la Biblioteca 
Județeană Dinicu Golescu Argeș 
prezente la acest eveniment a 
fost talentul muzical al unui 
tânăr, pe numele lui Anghel 
Gabriel, care a pus în valoare, 
într-un moment artistic 
deosebit, un pseudo-instrument, 
și anume solzul. Acesta a cântat 

din solz câteva melodii duioase 
și săltărețe din repertoriul 
folcloric local. Nu a lipsit din 
șezătoare fluierul, care este 
indispensabil.  

În timp ce ascultam atent 
spectacolul organizat de copiii 
din Arefu, admirația noastră s-a 
îndreptat și către cadrul rustic în 
care se desfășura evenimentul. 
Scufundată parcă într-o 
sacralitate cosmică, camera care 
ne-a găzduit ne-a oferit prilejul 
unor experiențe vizuale de 
excepție. Am admirat zestrea 
culturală a comunei Arefu: 
costume tradiționale rămase 
moștenire din moși-strămoși, 
batiste cu motive florale, 
trăistuțe tricotate, un război de 
țesut și peisagistica din picturile 
semnate de colonelul Ion Bratu, 
originar din comuna Arefu. 

Cu sufletul încărcat de 
emoții și energii pozitive, am 
plecat de la acest eveniment 
gândindu-ne la ceea ce spunea 
marele nostru poet Lucian Blaga, 
că „veșnicia s-a născut la sat”. 

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

"Dinicu Golescu"  

Miercuri, 28 mai, la ora 
17.00, în Sala de Conferințe a 
Bibliotecii Județene Dinicu 
Golescu Argeș, a avut loc un 
spectacol muzical de excepție 
susținut de elevii de la Liceul de 
Arte Dinu Lipatti din Pitești. 

Această manifestare artistică 
face parte din proiectul de 
parteneriat educațional „Sunetul 
muzicii la Biblioteca Județeană 
Dinicu Golescu Argeș”, încheiat 
între Liceul de Arte Dinu Lipatti și 
Biblioteca Județeană Argeș. 
Proiectul își propune să 
promoveze tinerele talente din 
cadrul Liceului de Arte Dinu 
Lipatti și să contribuie la 
formarea unei culturi muzicale 
destinate publicului-țintă. Tinerii 
ar trebui să beneficieze de o 
educație muzicală sistematică și 
deliberat organizată, care îi va 

ajuta să își formeze, la 
maturitate, o cultură muzicală 
ziditoare pentru trup și suflet. 

Cuvântul de deschidere al 
evenimentului i-a aparținut 
directorului Octavian Mihail 
Sachelarie: „Acest proiect, care a 
fost gândit împreună cu colegii 
mei de la bibliotecă, Sabina 
Diacenco și Valentina Popescu, 
este de bun augur, pentru că 
avem foarte mulți copii talentați 
în Pitești care trebuie să se 
obișnuiască să cânte în fața 
oamenilor și să fie ascultați. Un 
asemenea eveniment trebuie să 
intre în tradițiile comunității 
piteștene.” 

Din partea Liceului de Arte 
Dinu Lipatti a vorbit prof. Grațiela 
Tofan, unul dintre coordonatorii 
acestui proiect: „Spectacolul a 
fost gândit cu un scop, acela de a 

arăta că există tineri care nu 
numai că învață, ci și 
interpretează muzică de calitate. 
Acest spectacol vă oferă prilejul 
deosebit de a vă apropia de 
fenomenul cultural. Este un regal 
de muzică clasică și vă doresc să 
vă lăsați purtați de mirajul muzicii 
clasice de calitate.” 

Elevii - protagoniști ai acestui 
spectacol de muzică clasică au 
delectat auzul publicului cu 
sunete clare și extrem de 
melodice. Expresivi și carismatici, 
aceștia au atins corzile sensibile 
ale publicului prezent în sală.  

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

"Dinicu Golescu"  

Sunetul muzicii la Biblioteca Județeană 
 Dinicu Golescu Argeș 
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Ziua de 23 aprilie a fost 
declarată "Ziua Bibliotecarului 
din România". Cu acest prilej, 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" a organizat anul acesta 
expozitia, Biblioteca de ieri și de 
azi. Expoziția a cuprins lucrări din 
domeniul bibliologiei, fondatori 
ai biblilogiei românești, 
activitatea științifică și editorială 
a bibliotecii, ghidurile 
bibliotecilor județene din 
România, proiecte cu finanțare 
externă, medalii și diplome 
decernate pe parcursul timpului, 
articole publicate în revista 
Biblioteca.  

Un loc aparte a fost atribuit 
oamenilor de seamă care au 
condus biblioteca de-a lungul 
timpului:(directori) Mircea 
Ştefănescu (1955-1956), Marcel 
Ghibernea (1956-1960), Petre 
Popa (1961-1964), Silvestru 
D.Voinescu (1964-2004), 
Octavian Mihail Sachelarie (2005 
– prezent). Fiecare carte oferită 
de bibliotecă unui cititor serveşte 
unui scop creator şi eficient, în 
funcţie de potenţialul bibliotecii 
şi de capacitatea intelectuală a 
cititorului. 

Meseria de bibliotecar a 

apărut la noi în secolul al XIX-lea 
și tot atunci a pătruns și primul 
manual de specialitate, care a 
introdus termenul de 
biblioteconomie. Lucrarea  
aparținea lui Leopold-Auguste-
Constantin Hesse, 
Bibliothéconomie ou Nouveau 
manuelcomplet pour 
l’arrangement, conservation et 
l’administration des 
bibliothéques’ publicată la Paris 
în anul 1839. 

Dezvoltarea sistemului 
bibliotecilor românești în secolele 
XIX și XX a făcut permanent 
necesară informarea 
bibliotecarilor în legătură cu 
teoria profesiunii și cu experiența 
confraților din țări cu experiență 
mai veche.  

Petrache Poenaru a redactat 
Regulamentul în 1836, precum și 
maeștrii Ioan Bianu, Al.Sadi-
Ionescu, N.Georgescu-Tistu, Dan 
Simonescu, Corneliu Dima-
Drăgan au contribuit la istoria 
biblioteconomiei românești. 

Un alt om implicat în 
evoluția bibliologiei românești a 
fost August Treboniu Laurian 
(1810-1881) decanul facultății de 
Litere și director al Bibliotecii 

Centrale a Statului vreme de mai 
mulți ani. 

Alexandru Odobescu (1834-
1895) a inițiat studiul sistematic 
al cărții vechi românești, el fiind 
descoperitorul incunabulelor 
Tipografiei române - Liturghierul 
lui Macarie 1508 și 
Tetraevangheliarul din 1512. 

Cel care a creat și polarizat 
întrega școală bibliologică a 
Academiei Române a fost 
filologul Ioan Bianu (1856-1935).  

Profesorul Dan Simonescu 
(1902-1993) a reprezentat linia 
istorică și teoretică în evoluția 
bibliologiei românești. A elaborat 
primul manual de bibliografie 
apărut în anul 1976. Este autorul 
primului manual de bibliologie 
destinat elevilor din clasele a-XI-a 
și a-XII-a de la liceele de filologie 
și istorie, care cuprinde alături de 
istoria scrisului, a cărții și 
bibliotecilor și cele mai 
importante noțiuni de 
biblioteconomie, bibliografie și 
documentare.       

Ioana Netotu 
Iulia Tue 

Bibliotecari  
Biblioteca Județeană 

"Dinicu Golescu" 
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Biblioteca de ieri și de azi  

În fiecare an, la 3 mai, în 
toată lumea, au loc diferite 
acțiuni menite să aducă la 
cunoștința cetățenilor că această 
zi, contribuie la informarea 
opiniei publice în legătură cu 
violarea dreptului la libertatea de 
expresie, precum și la 
comemorarea curajului și a 
profesionalismului jurnaliștilor 
uciși, răniți și încarcerați în timpul 
exercitării profesiei. 

La 23 decembrie 1993 
Adunarea Generală a ONU, 
declara ziua de 3 mai drept ,,Ziua 
Mondială a libertăţii presei”. 
Ideea acestei acţiuni a apărut la 
Conferinţa din 1991 la Windhock-
Namibia (Africa) când s-a 
recunoscut faptul că o presă 
liberă, pluralistă şi independentă 
este o componentă esenţială a 
unei societăţi democratice. În 
diverse ţări, jurnaliştii sunt privaţi 
de libertate, molestaţi şi chiar 
ucişi pentru faptul că au ales să 

spună adevărul. Publicaţiile în 
cadrul cărora activează sunt 
cenzurate, amendate, 
suspendate sau chiar desfiinţate 
pentru că au îndrăznit să aibă 
opinii contradictorii cu cele ale 
puterii politice. 

În România, articolul 30 din 
Constituție garantează libertatea 
de exprimare a gândurilor, a 
opiniilor sau a credințelor, cât și 
libertatea creațiilor de orice fel: 
viu grai, scris, imagini sunete sau 
alte mijloace de comunicare în 
public. Agenţia de Monitorizare a 
Presei (AMP) în colaborare cu 
Asociaţia pentru Protejarea şi 
Promovarea Libertăţii de 
Exprimare (APPLE) şi Centrul 
pentru Jurnalis Independent (CJI) 
au iniţiat celebrarea zilei libertăţii 
presei şi în țara noastră. S-a 
evidenţiat faptul că presa printre 
altele, are rol de formator de 
opinie, educativ dar şi de 
manipulare atunci când este 

folosită cu rea intenţie. 
Secția Presă din cadrul 

Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu" Argeş a celebrat 
această zi prin expunerea de 
materiale (ziare, reviste) din 
diverse perioade cu scopul de a 
reliefa modul în care jurnaliştii 
contribuie semnificativ la 
dezvoltarea presei. Ca o dovadă 
amintim faptul că la Piteşti în 
anul 1913 a avut loc ,,Congresul 
tuturor corespondenţilor de 
Ziare” recunoscându-se faptul că 
sacrificiile făcute de jurnalişti 
pentru libertatea presei şi 
libertatea de exprimare sunt 
drepturi de necontestat. 

 
 Mihaela Nicolescu 

 Liviu Mușuroi 
Bibliotecari 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu”  

Ziua mondială a libertății presei 
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„Școala altfel” la Biblioteca Județeană 

În cadrul programului 
„Școala altfel”, Biblioteca 
Județeană "Dinicu Golescu" 
Argeș s-a implicat activ 
organizând diferite acțiuni și 
evenimente menite să 
promoveze și să încurajeze 
lectura în rândul elevilor școlari 
și preșcolari. 

Astfel, peste 1200 de elevi 
de la școlile și liceele din județul 
Argeș au luat cu asalt Biblioteca 
Județeană pentru a vizita secțiile 
sale și pentru a participa la 
ateliere de creație (pictură, 
sculptură, încondeiat ouă), 
spectacole și recitaluri muzical-
literare, lansări de carte, ore de 
lectură, concursuri literare și de 
cultură generală, la punerea în 
scenă a unor piese de teatru, 
vizionări de filme documentare și 
de desene animate, dezbateri pe 
diverse teme (religie, beneficiile 
voluntariatului, importanța 
protecției consumatorului), 
recitaluri de pian.  

Totodată, în perioada 7-11 
aprilie, Asociația „Autism, 
Terapie, Sport și Arte Argeș”, în 
parteneriat cu Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș și Clubul Rotary din Pitești, 
au organizat un eveniment 
caritabil sub forma unui atelier 
de pictură al iepurașului - ”Joacă-
te și dăruiește!”. În semn de 
susținere pentru terapia celor 15 
copii cu autism din cadrul 
asociației, micii participanți de la 

școlile din Pitești și din mediul 
rural, au făcut donații și au 
realizat diferite figurine din ipsos, 
felicitări, desene și picturi, toate 
cu tematică pascală. 

Un eveniment important din 
cadrul „Școlii altfel” desfășurate 
la Bibliotecă, a fost inedita 
expoziție ”Clubul 
colecționarilor”, în cadrul căreia 
100 de elevi de la Colegiul 
Național ”I.C. Brătianu” din 
Pitești au expus colecții 
personale care au aparținut 
părinților și bunicilor, multe 
dintre ele cu valoare de 
patrimoniu: mașini de scris, 
costume tradiționale românești, 
colecții de timbre vechi, aparate 
de fotografiat, tablouri, obiecte 
de cult, o vioară Stradivarius, o 
foarte veche mașină de cusut 
Singers, reviste și vederi din 
timpul Războiului de 
Independență și multe alte 
obiecte vechi pe care le-au 
prezentat cu mult drag celor 
prezenți.  

Elevii au sărbătorit a XV-a 
ediție a ”Clubului Hobiților” și 
prin acest eveniment ”doresc să-i 
familiarizez cu astfel de obiecte, 
să-i încurajez să prețuiască 
lucrurile frumoase cu o anumită 
valoare sentimentală, materială 
și de patrimoniu. Prin această 
expoziție, tinerii mai învață să 
socializeze și să împărtășească 
informații despre propriile 
obiecte...”, a declarat Lucian 

Costache, profesor de Limba și 
Literatura Română la Colegiul 
„I.C. Brătianu” și coordonator al 
expoziției. 

„Școala altfel înseamnă o 
altfel de școală și asta încercăm 
să realizăm la Biblioteca 
Județeană. Este o chestiune de 
educație care a fost cuprinsă și 
acoperită în această săptămână 
de către Bibliotecă. Am încercat 
să fim gazde bune și am oferit 
tuturor copiilor și tinerilor 
posibilitatea de a se remarca, 
pentru că în fond, despre asta 
este vorba. Lucrăm la chestiuni 
mai sensibile din punct de 
vedere psihologic, de foarte 
multe ori uităm că ai noștri copii 
vor să fie recunoscuți, să aibă un 
anumit statut, să se remarce în 
comunitate. Acesta este 
principalul obiectiv al unor 
asemenea evenimente și 
Biblioteca Județeană este 
deschisă pentru astfel de 
acțiuni...”, a declarat Mihail 
Sachelarie, directorul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș. 

 
Miruna Matei 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu"  

Ziua Planetei Pământ 

În fiecare an, ziua de 22 
aprilie se sărbătorește Ziua Plan-
etei Pământ, ziua când s-a născut 
mișcarea pentru protejarea me-
diului înconjurător. Ziua 
Pământului este un eveniment 
anual important în foarte multe 
multe comunități din întreaga 
lume și oferă oportunitatea de a 
realiza acțiuni benefice întregii 
comunități. A fost celebrată în 
primul an, de circa 20 milioane 
de cetățeni americani, în marea 
lor majoritate tineri și foarte 
tineri 

În luna aprilie Biblioteca 
Județeană "Dinicu Golescu" Ar-
geș, a consemnat aceast[ zi prin 
inițierea unei activități de natură 

informativă intitulată "Ziua Plan-
etei Pământ" care face parte din 
proiectul educațional "Tradiții și 
obiceiuri pe meleaguri muscele-
ne", încheiat între biblioteca 
noastră și Școala Gimnazială 
"Petre Țuțea" din comuna Bo-
teni. 

Activitatea ce a avut loc la 
Sala Tinerilor din cadrul Bibli-
otecii Județene Argeș, a inclus o 
prezentare power-point despre 
geneza Pământului susținută de 
George Badea profesor de filoso-
fie și vicepreședinte al Clubului 
de Drumeție și Ecologie Montană 
Creste Carpatine., filme docu-
mentare şi o dezbatere interac-
tivă ce înseamnă lupta pentru un 

mediu curat, cum să ne unim în a 
construi o lume sănătoasă, 
curată și diversă pentru gen-
erațiile ce vor urma. 

Prin această nouă activitate 
a proiectului nostru sperăm că 
am reuşit să insuflăm copiilor mai 
multă atenţie, grijă şi respect 
pentru mediul înconjurător, să-i 
facă conștienți de viitor, de faptul 
că sănătatea planetei noastre 
depinde de comportamentul 
fiecăruia dintre noi. 

 
Iulia Tue 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

"Dinicu Golescu" 
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Confluențe: Biblioteca Județeană Argeș și scriitorii contemporani  
Marți 29 aprilie 2014, în 

Rotonda Muzeului Național al 
Literaturii Române din București, 
sub genericul Confluențe a 
debutat un ciclu de evenimente 
culturale, prin care publicului 
bucureștean i-au fost prezentate 
nume importante ale literaturii 
române contemporane. 

Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș, împreună cu 
scriitori piteșteni s-au bucurat să 
fie invitați la prima ediție din 
cadrul șirului de manifestări 
culturale Confluențe. 

Gazda evenimentului a fost  
Ioan Cristescu, director al 
Muzeului Național al Literaturii 
Române din București, iar 
moderatori au fost scriitorii 
Marian Drăghici și Dan Mircea 
Cipariu. Au participat: Octavian  

Mihail Sachelarie, director al 
Bibliotecii Județene Argeș, și 
scriitorii piteșteni Nicoleta Popa, 
Mircea Bârsilă, Dumitru Augustin 
Doman, Nicolae Oprea și Cristian 
Meleșteu. 

În deschidere, Biblioteca 
Județeană Argeș  a prezentat un 
film ce a impresionat auditoriul, 
film realizat în 2010 despre  
istoricul bibliotecii de poeta 
Denisa Popescu. 

Patru standuri expoziționale 
de carte au prezentat publicului 
la București lucrări realizate de 
Biblioteca Județeană Argeș, de 
Muzeul Județean Argeș, de 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea  
Culturii Tradiționale Argeș și de 
Consiliul Județean Argeș, precum 
și cărți ale scriitorilor argeșeni  ce 

au participat la eveniment, toate 
făcând parte din colecțiile de 
documente ale bibliotecii.  

Dl. Octavian Mihail 
Sachelarie, în discursul său a 
precizat rolul bibliotecii publice 
în societatea contemporană, ca 
centru cultural, educaţional şi de 
formare permanentă, precum şi 
legătura la nivel judeţean cu 
scriitorii argeşeni prin proiecte şi 
colaborări cu aceştia, cenacluri 
literare, expoziţii şi  lansări de 
carte. Fiecare scriitor argeşean 
invitat la eveniment a recitat din 
cele mai recente volume 
publicate. 
 

          Cristina Baciu 
Bibliotecar 

 Biblioteca Județeană  
"Dinicu Golescu"  

Biblionews 

Tradiţii pascale româneşti  
În perioada 14 aprilie  – 23 

aprilie 2014, a avut loc în holul 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” Argeş, expoziţia 
„Tradiţii Pascale Româneşti”, 
realizată din cărţi şi albume din 
colecţiile bibliotecii. Punctul de 
plecare în organizarea acestei 
expoziţii l-a constituit dorinţa 
noastră de a sublinia tradiţiile şi 
obiceiurile româneşti cu privire la 
Sărbătoarea Învierii Domnului cât 
şi patimile Mântuitorului Iisus 
Hristos. Trecând prin Moarte, 
Înviere şi şedere de-a dreapta 

Tatălui, biruind moartea şi 
făcând-o „cale şi poartă de 
trecere necesară” spre viaţă şi 
Înviere, în Trupul Său, şi 
trimiţând apoi pe Mângâietorul, 
Duhul Adevărului, Hristos 
Domnul ne spune: „Eu sunt cu 
voi în toate zilele până la sfârşitul 
veacului” (Mt 28, 20). 

Pornind de la aceste dorinţe, 
am considerat de cuviinţă că 
cititorii noştri şi nu numai, 
trebuie să cunoască modul în 
care poporul român ştie să 
celebreze Învierea Domnului şi să

-şi formeze o imagine spirituală 
cu privire la aceasta. 

Ne bucurăm dacă iniţiativa 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” a reuşit să sădească în 
inimile fiecăruia dintre noi 
iubirea pentru această 
Sărbătoare Sfântă.                                                      

                                                                                          
   Ioana Necula 

Mihaela Nicolescu 
Bibliotecari 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu"  

Trăistuța cu povești 

Biblioteca Comunală "Ionel 
Cristescu" Mușătești în 
parteneriat cu Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din 
România, Filiala Argeș din cadrul 
Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu" Argeș și Școala 
Generală Mușătești a fost  gazda 
unui concurs de lectură, la care 
au participat elevii  clasei a-II-a 
de la școlile din satele Stroești și 
Costești-Vîlsan. 

Concursul  intitulat 
"Trăistuța cu Povești", a pus la 
încercare  imaginația copiilor și 
ne-au demonstrat nouă, 

adulților, dar și lor înșiși că într-
adevăr citesc. Au completat 
rebusuri, au dezlegat misterul 
ghicitorilor, au indentificat 
autorii diferitelor povestiri, au 
recunoscut  fragmentele scrise 
precum și a personajelor 
principale. Scopul concursului a 
fost acela de a le stimula 
creativitatea, de a le dezvolta 
gustul pentru lectură, de a 
înțelege mai bine rolul cărții în 
viața omului, așa cum spunea 
Mihail Sadoveanu "Cărțile ne 
sunt prieteni statornici....Ne sunt 
sfetnici și nu ne contrazic". 

Toți copiii au fost bine 

pregătiți, însă cei mai buni au 
eclipsat în fața tuturor. Au primit 
diplome și cărți din partea 
Bibliotecii Județene, și ne-au 
asigurat că rolul lor în viață este 
acela de a duce mai departe 
poveștile copilăriei, căci ....."nu 
este alta, şi mai frumoasă, şi mai 
de folos în viaţa omului zăbavă 
decât cetitul cărţilor"(Miron 
Costin). 
   

Gabriela  Șendroiu 
Bibliotecar 

Biblioteca Comunală Mușătești  
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Sâmbătă, 31 mai, începând 
cu ora 9.00, sub titulatura ”Slove 
pentru copii”, Biblioteca 
Județeană ”Dinicu Golescu” 
Argeș prin Secția pentru Tineret, 
a organizat o suită de manifestări 
recreative dedicate Zilei 
Internaționale a Copilului.  

Astfel, peste o sută de copii 
de toate vârstele au participat la 
ateliere pictură, de quiling și 
origami și la ”Clubul jucăușilor”, 
unde au asamblat piese de 

puzzle și au jucat remmy. La 
aceste activități distractive au 
participat și copiii de la Centrul 
de Plasament Dumbrava 
Minunată, coordonați de 
educatoarea Emilia Matei și de 
Elena Toma, șefa acestui 
complex din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Argeș. 

Totodată, în sala de 
conferințe a Bibliotecii, a avut loc 
lansarea cărții ”Pirueta 

educației”, volumul II, care 
conține poezii și povești scrise de 
elevii de la Școala de Excelență 
Sfânta Muceniță Filoteia din 
Pitești.  
 

Miruna Matei 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
"Dinicu Golescu" 

Ziua Internațională a Copilului sărbătorită la Bibliotecă  

Sub titulatura „Vă rog să 
aveți o viață frumoasă”, 
Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș, a găzduit un 
eveniment deosebit pentru 
urbea noastră și anume, o gală 
de versuri și muzică blues 
susținută de Mike Godoroja & 
Blue Spirit, al cărui invitat special 
a fost poetul Dan Mircea Cipariu. 

În cadrul acestor momente 
pline de har și de sunete 
inspiraționale, iubitorii de 
muzică bună din Pitești, l-au 
putut asculta pe acest blues-
man al zilelor noastre, Mike 
Godoroja, cântând și recitând 
din cel mai recent album al său - 
„Hippie cu diamante”.  

Pe parcursul acestui show 

susținut de completul artist și 
producător Mike Godoroja, în 
care poemele de blues alternativ 
s-au combinat cu notele blues, 
poetul Dan Mircea Cipariu, a 
recitat câteva versuri din 
volumul colectiv de poezie 
"Salonul Ludicilor", care 
cuprinde texte semnate, printre 
alții, de Horațiu Mălăele, Emil 
Brumaru, Mircea Dinescu și 
Șerban Foarță, apărut "sub 
direcția" actorului George 
Mihăiță. 

Concertul a fost precedat de 
o conferință publică specială 
susținută de poetul Dan Mircea 
Cipariu, muzicianul Mike 
Godoroja și directorul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu”, 

Mihail Sachelarie, în cadrul 
căreia elevii clasei a VII-a de la 
Școala Generală Nr. 1 ”Nicolae 
Simonide”, au aflat ce înseamnă 
muzica din interiorul poeziei, 
cum putem comunica prin 
muzică și versuri, care a fost 
originea muzicii și a sunetelor și 
au compus o melodie dedicată 
„școlii cu nimfe și zei”. 

 
Miruna Matei 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

"Dinicu Golescu" 

Versuri și blues la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”  

Sala de conferințe a Biblio-
tecii Județene Argeș „Dinicu 
Golescu” a găzduit miercuri 28 
mai conferința cu titlul „Rolul 
comunicării și derapajele ei”.  

La eveniment au participat 
elevii Colegiului Național „Zinca 
Golescu” însoțiți de doamna 
profesor Zgreabăn Eugenia, 
care au fost familiarizați cu 
toate elementele comunicării 
privită din perspectivă psiholog-
ică și cu blocajele care pot sur-
veni în acest proces, pentru a 
dispune de cele mai eficiente 
metode și a face față perma-

nent unui schimb comuni-
cațional de excepție. 

Blocajele comunicării și 
rolul lor în învățare a fost mate-
rialul prezentat de doamna 
lector univ. dr. psiholog princi-
pal Marinela Tănase care a 
punctat extrem de bine, cele 
trei tipuri de blocaje ce consti-
tuie reale probleme în realiza-
rea procesului de comunicare, 
identificate de Sidney Shore: 
bariere de ordin 
emoțional,cultural și de ordin 
perceptiv.   

Mihaela Mihăilă, psiholog 
autonom, a aplicat un chestio-

nar privind arta de a comunica 
și a explicat celor prezenți că 
prin dezvoltarea abilităților de 
comunicare și relaționare pu-
tem preveni stările de afectivi-
tate negativă care-și pun am-
prenta în perioada adolescenței 
pe aceștia și care ajuge în multe 
cazuri să aibă consecințe nega-
tive multiple. 

Aurelia Mihai  
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu"  

Rolul comunicării și derapajele ei  
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Aniversările și comemorările anului 2014 în județul Argeș 
iulie—septembrie 

Băbana - sat Slătioarele  
 

Cornelius Enescu (7 septembrie 
1924). 90  ani de la naştere. Inginer 
constructor, epigramist, publicist. 
Volume importante: Vânătoarea de 

struţi (1996); Unde este Caragiale (1999); 
Strănepoţii lui Dracula. Colaborator la 
revistele: Argeşul, Gluma (1942), Humorul, 
Scaiul, Urzica şi Radio Bucuresti.  
 

Berevoiești 
 

Vasile Caramelea (Berevoeşti, 18 
februarie 1915 – Bucureşti, 3 iulie 
1994). 20 ani de la moarte. 
Cercetător ştiinţific, antropolog, 

sociolog, publicist.  
 

Brăduleț 
 

Iosiv Cerbureanu (Brăduleţ, 30 iulie 
1949). 65 ani de viaţă. Absolvent al 
Universității din București, 
Facultatea de Drept. Jurist, 

funcţionar de stat.  
 

Bughea de Jos 
 

Ion Ceapraz (Bughea de Jos, 25 iulie 
1939). 75 ani de la naştere. 
Profesor universitar, doctor în 
filosofia ştiinţei şi limbajului. 

Activitatea didactică şi de cercetare a 
desfăşurat-o la Institutul Agronomic Tudor 
Vladimirescu şi la Universitatea din Craiova.  
 

Câmpulung 
 

Ion/Ionel I. C. Brătianu 
(Câmpulung, Muscel, 20 august 
1864 - Bucuresti, 24 noiembrie 
1927). 150 ani de la naştere. 

Membru de onoare al Academiei Române (7 
iunie 1923). Inginer, mare proprietar funciar, 
om politic şi de stat.  
 

Nicolae Cernescu (Câmpulung, 31 
august 1904 - 26 aprilie 1967). 110 
ani de la naştere. Chimist, pedolog, 
profesor universitar, membru al 

Academiei Române. 
 
Anca Felicia Mihaela Jalobeanu 
(Câmpulung, Argeş, 1 august 1944). 70 ani 
de la naştere. Psiholog, profesor. În prezent 
psiholog, Spitalul Municipal, Nisa, Franta.  
 
Dimitrie Măţăuanu (Câmpulung, Muscel, 
1888 - Bucureşti, 1 iulie 1929). 85 ani de la 
moarte. Artist plastic, sculptură, profesor, 
desen.  

 
Gabriel Moiceanu (12 august 1934). 80 ani 
de viaţă. Sportiv de performanţă în ramura 
ciclism, antrenor şi manager.  

 
George Oprescu  (Câmpulung, 
Muscel, 27 noiembrie 1881 – 
Bucureşti, 14 august 1969). 45 ani 
de la moarte. Membru 

corespondent al Academiei Române (27 mai 
1938), membru titular onorific (12 august 
1948). Profesor universitar, manager, istoric 
şi colecţionar de artă.  
 

Curtea de Argeş 
 
Vasile Ivănescu (1 august 1914 – 
Curtea de Argeş, 9 martie 2010). 
100 ani de la naştere. Artist plastic, 
pictură monumentală. 

 
Hârseşti 

 
Ioana Modan Cornea (16 
septembrie 1954). 60 ani de viaţă. 
Solistă, muzică populară 
românească, culegător de folclor.  

 
Mioarele – sat Măţău 

 
Alexandru Muşatescu (13 august 
1869 – 15 aprilie 1947). 145 ani de 
la naştere. Profesor, limbi clasice, 

jurist,primar al oraşului Câmpulung şi 
prefect de Muscel. În calitate de avocat a 
fost decan al Baroului Muscel . În timpul 
mandatelor sale s-au finalizat lucrările la 
Palatul Comunal / Primăria Veche, Tribunalul 
Muscel, Cazarma Pompierilor, Uzina 
Electrică; se introduce apa potabilă şi a 
canalizarea, se deschide Bulevardului Cuza 
Vodă, se realizează bustului Negru Vodă . A 
fost şi senator între anii1931-1932, 
reprezentând Partidul Naţional Ţărănesc în 
Parlament. Este tatăl scriitorului 
câmpulungean Tudor Muşatescu. 
 

Mușătești  
 
Constantin Dobrescu-Argeş 
(Mușătești, 28 iulie 1859 - 10 
decembrie 1903). 155 ani de la 

naştere. Învăţător, gazetar, initiator si 
organizator al vietii sociale si culturale în 
Arges, deputat în Parlamentul României si 
militant activ pentru apărarea drepturilor 
ţărănimii.  

 
Nicolae Leonăchescu (sat Stroeşti, 
com. Muşăteşti, 9 iulie 1934). 80 ani 
de viaţă. Inginer constructor, 

profesor universitar, parlamentar.  

Pitești 
 
Armand Călinescu (22 mai 1893 – 
21 septembrie 1939). 75 ani de la 
moarte. Jurist, om politic, înalt 

demnitar, parlamentar.Doctor în științe 
juridice la Universitatea din București și în 
științe politice și economice la Paris. A fost 
magistrat la Tribunalul Argeș între anii 1919 
– 1926, deputat de Argeș (1926 – 1937), 
prefect de Argeș (1928 – 1929), ministru, 
vicepreședinte al guvernului, prim-ministru 
in perioada 7 martie – 21 septembrie 1939.   
 

Ştefăneşti, sat Valea Mare 
 
Liviu Rebreanu (27 noiembrie 1885 
– 1 septembrie 1944). 70 ani de la 
moarte. Membru titular al 
Academiei Române, scriitor.  

 
 Topoloveni 

 
Gheorghiţă Boţârcă (Topoloveni, 27 
iulie 1954). 60 ani de la naştere. 
Inginer mecanic, înalt funcţionar 
public.  
 
Gheorghe Gomoiu (Topoloveni, 22 
iulie 1939). 75 ani de la naştere. 
Dirijor cor şi profesor, unul dintre 
iniţiatorii şi organizatorii 

Festivalului Internaţional de Muzică corală 
D. G. Kiriac. Dirijează numeroase formaţii 
corale din Argeş şi Olt, fiind mentor şi dirijor 
al corului Ars Nova, înfiinţat în anul1972, pe 
care-l conduce şi cu care a susţinut turnee în 
multe ţări ale Europei şi Asiei.  

 
Octavian Mihail Sachelarie 
(Topoloveni, 14 iulie 1954). 60 ani 
de viaţă. Directorul Bibliotecii 

Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş, doctor în 
sociologie, autorul unor lucrari de 
specialitate. 
 
 

Carmen Voican 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeana  
„Dinicu Golescu" 

 
 



Comuna Pietroşani 
este situată ȋn partea de 
nord a județului Argeș, la o 
distanță de 40 km. de 
municipiul Pitești, 26 km. 
de orașul Câmpulung și 26 
km. de orașul Curtea de 
Argeș. Teritoriul comunei 
ocupă o suprafață de 50 
km², având un relief 
deluros străbătut de apele 
Râului Doamnei. 

În componența 
comunei, intră satele: 
Pietroşani – satul de 
reședință, Retevoiești, 
Bădești, Gănești și 
Vărzăroia, așezate la 
distanțe față de reședința 
comunei cuprinse între 1 
km. (satul Bădești) și 7 km. 
(satul Gănești). 

Din punct de vedere 
istoric, satul  Bădești, cu 
atestare documentară din 
1352, este unul dintre cele 
mai vechi din România și 
cel mai vechi din Țara 
Românească (Muntenia). 

În satul Retevoiești s-a 
descoperit prin săpăturile 
arheologice, așezări 
omenești datând din 
epoca de început a 
bronzului (cultura Coțofeni 
și Sălcuța) și alte urme ale 
culturii materiale din 
perioada primitivă și 
feudală; iar la Pietroşani s-
au găsit unelte de piatră 
din epoca neolitică și 
măsele de mamut din 
paleoliticul inferior. 

În comuna noastră se 
poate vorbi despre o 
activitate culturală din 
timpuri vechi, desfășurată 
la început de slujitorii 
bisericii, care începând cu 
primele forme de 
învățământ dădeau 

copiilor satului primele 
noțiuni despre citit, 
semnarea numelui, dar și 
învățăminte despre 
comportament. Activitatea 
a fost continuată după 
înființarea școlilor sătești, 
iar ulterior s-a desfășurat 
pe lângă Căminele 
culturale care au luat ființă 
și care au contribuit la 
menținerea tradițiilor: a 
limbii, a datinilor și a 
jocului și portului 
strămoșesc, care se 
păstrează și- n zilele 
noastre. 

Biblioteca Comunală 
Pietroşani a luat ființă  în 
anul 1956 și funcționează 
în satul Retevoiești, cel 
mai mare sat al comunei, 
așezat în centrul acesteia. 
Localul în care 
funcționează biblioteca se 
află în clădirea fostei 
Primării a comunei 
Retevoiești, în două 
camere cu o suprafață de 
40 km². 

În prezent, biblioteca 
dispune de un fond de 
carte de 9.500 de unități 
bibliografice. Asigură 
accesul la colecțiile 
acesteia, atât utilizatorilor 
din generatia de azi, dar și 
a generațiilor următoare, 
dreptul la informare, 
cercetare,  educație 
permanentă, petrecerea 
timpului liber și dezvoltării 
personalității utilizatorilor. 

La începutul acestui 
an prin intermediul 
Bibliotecii Județene 
“Dinicu Golescu” Argeș, cu 
ajutorul autorităților locale 
și cu sprijinul Fundației 
IREX, biblioteca comunală 
Pietroșani a fost dotată cu  

 
 

 
 
 
 
 
 
patru calculatoare cu acces 
gratuit la internet, 
imprimantă, scanner, 
videoproiector; soft-uri cu 
licență Windows, program 
educativ Intuitext, un 
serviciu benefic pentru 
bibliotecă și comunitate  
care a schimbat imaginea 
bibliotecii, biblioteca 
câștigând astfel categorii 
noi de utilizatori. 
Programul "Biblionet" își 
propune să asigure accesul 
la informație prin 
introducerea tehnologiei 
moderne în bibliotecile 
publice, pornind de la 
faptul ca 64% dintre 
români nu au folosit 
niciodată internetul. 
Biblioteca publică poate 
genera schimbare şi 
evoluţie la nivelul 
comunităţii.  

Astfel putem spune că 
biblioteca este principala 
instituție de cultură dintr-o 
comunitate și care 
desfășoară o vie 
propagandă pentru 
dezvoltarea gustului de 
citit. 

 
Nicoleta Căvescu 
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