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Viața trebuie să înceapă cu cărțile, iar 
prezența unei biblioteci personale este 
salutară. În cale trebuie să-ți apară 
bibliotecile, ca esență a cunoașterii. Trebuie 
să treci de la citit la lectură, făcând pasul, 
cum zice Mircea Cărtărescu, "de la zidar la 
arhitect". Am avut șansa tuturor acestora, 
după cum sociologia, prima mea profesie, 
mă ajuta în activitatea mea de bibliotecar, 
începută la Biblioteca Județeană Argeș în 
anul 1979. De atunci "bântui" prin 
bibliotecă, prin toate serviciile unei 
biblioteci mari, moderne. 

Odată cu schimbările din decembrie 
1989, am colaborat la crearea Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România, fiind membru 
fondator, la punerea în pagină a proiectului 
Legii bibliotecilor, ca o primă reglementare 
sistematică a activitații domeniului nostru. 

Dincolo de experiența profesională, 
succesul unei organizații nu poate fi atins 
fără să iubești, să fii pasionat de domeniul 
în care activezi. Nu demult, am scris "o 
declarație de dragoste" adresată bibliotecii, 
lecturii și cărții. Mai mult ca sigur, ea se va 
regăsi la începutul volumului semnat de 
mine și care va avea un titlu incitant, dar și 
sugestiv: "Templul viselor". În el, probabil v-
ați dat deja seama că este vorba de 
Bibliotecă, îi veți regăsi pe cei care slujesc 
Cartea și pe Cititori - Bibliotecarii. 

Biblioteca este un proiect cultural pe 
termen lung, înglobând, ca model cultural, 
devenirea societală prin bibliotecă, lectură 
și carte la care, desigur trebuie adăugat 
cititorul, cel care utilizează, instrumentele 
prin care ne putem reforma. Cum spunea 
Noica, ne putem mântui prin cărțile citite și 
scrise, prin învățarea a ceea ce se cheamă 
"voluptate a culturii". Și este adevărat : 
"Orice infern devine suportabil dacă 
paradisul culturii este cu putință". 

O bibliotecă de succes trebuie să-și 

mențină în permanență apetitul pentru 
performanță și creativitate. Fără o echipă 
creativă, care este deschisă în permanență 
către utilizatorii bibliotecii, șansele ca 
aceasta să fie frecventată "cu dragoste" 
scad dramatic… 

Datele statistice cuprinse în raportul de 
activitate al bibliotecii județene pe anul 
2013 confirmă faptul că percepția 
comunitară este una pozitivă, ea fiind 
considerată un important și eficient centru 
informațional, comunicațional și cultural - 
educațional: 10547 documente de 
bibliotecă achiziționate, 11922 utilizatori 
înscriși (cu permis de intrare) în bibliotecă; 
peste 800000 de documente consultate( un 
indice de circulație a documentelor foarte 
bun:1,73).. 

Succesul Bibliotecii Județene "Dinicu 
Golescu" Argeș, percepția ei pozitivă în 
comunitate cumulează atât adaptarea 
continuă la schimbările din societate, cât și 
apetența umană pentru comunicare, 
educație și cultură. Tradiție - 
Contemporaneitate - Cunoaștere acestea 
cred că sunt regulile viabile care fac din 
Biblioteca Județeană "Dinicu Golescu" 
Argeș, una din instituțiile culturale 
reprezentative din arealul argeșean și nu 
numai. 
 

Octavian - Mihail Sachelarie 
Președinte Filiala ANBPR Argeș  

„Am scris o declarație de dragoste adresată 
Bibliotecii”  
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Silver Stories (Povești de Argint)  

Formare profesională 

Program calificare /perfecţionare in ocupaţia de 

bibliotecar (modulul II) – CPPI Buşteni - 2014 

În acest an Fundația 
Progress din Bistrița a obținut 
încă un grant european pentru a 
dezvolta noi cursuri de povești 
digitale. 

Astfel a apărut proiectul 
“Silver Stories” (Povești de 
argint), ce va fi implementat în 
2014-2015, atât în România, cât 
și în Marea Britanie, Danemarca, 
Finlanda, Portugalia și Slovenia. 
Proiectul este finanțat prin 
programul Leonardo Da Vinci – 
Transfer de inovație, cu un buget 
total de 350.000 euro (dintre 
care 70.000 euro sunt alocați 
Fundației). 

“Silver Stories” vine in 
continuarea proiectului 
“DigiTales – Extending creative 
practices” (2011-2012, finanțat 
prin programul Grundtvig) și a 
cursurilor Digitales organizate la 
nivel național în 2013, inclusiv în 
Biblioteca Județeană ,,Dinicu 
Golescu” Argeș, cu finanțare de 
la IREX. Proiectul își propune să 
promoveze povestirile digitale ca 
instrument innovator (și deja 
verificat în practică) de educație 

a adulților, determinând 
adoptarea și integrarea acestuia 
în practica specialiștilor din 
domeniul formării. Comparativ 
cu acestea, elementul de noutate 
adus de “Silver Stories” este 
reprezentat de schimbul de 
expertiză în domeniul poveștilor 
digitale între trainerii DigiTales 
din România și  alți formatori sau 
specialiști în educație  

Astfel, în urma unui apel 
național desfășurat la nivelul 
bibliotecilor județene din 
România, pe baza aplicațiilor au 
fost selectați 11 bibliotecari-
traineri. Am avut oportunitatea 
de a participa la un transfer de 
inovație desfășurat la 
Universitatea Brighton din 
Marea Britanie, unde prin 
metode non-formale am putut 
observa beneficiile aplicării 
metodologiei povestirilor digitale 
pentru e-incluziunea persoanelor 
fără adăpost. 

Cei 11 bibliotecari-formatori 
și cei 11 membri ai Fundației 
Progress/Bistrița ce au participat 
la mobilități se vor întâlni la 

București, în cadrul unui atelier 
de 2 zile, unde vor face schimb 
de informații privind atelierele la 
care au participat Metodologia 
nou dezvoltată va fi rafinată și 
finalizată ulterior, prin lucru la 
distanță. 

Rezultatul – un curs de 
inițiere în povestiri digitale 
pentru formatori ce lucrează cu 
grupuri vulnerabile - va fi pilotat 
de cei 11 bibliotecari traineri în 
propriile biblioteci prin 
organizarea a câte unui atelier de 
două zile pentru minim 10 
participanți din grupul țintă. 

Folosind experiența practică 
a cursului pilot, cei 11bibliotecari
-traineri și echipa de proiect vor 
îmbunătăți formatul final al 
metodologiei și îl vor transfera 
către alți 30 de colegi bibliotecari
-traineri, în cadrul unui atelier 
final la București.  

 
Marius Motreanu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu”  

Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor si Bibliotecilor 
Publice din Romania a organizat 
in perioada 30 iunie / 12 iulie la 
CPPI  Bușteni, un curs de 
CALIFICARE / PERFECȚIONARE, 
Bibliotecar Studii Medii/ 
Superioare (Convocarea a II-a). 

În cadrul acestui program au 
participat patru biblioteci din 
judetul Argeş:  

Biblioteca Comunală Bradu – 
Bibliotecar Mirela Ionescu; 

Biblioteca Comunală Băbana 
– Bibliotecar Elena Nichita; 

Biblioteca Comunală Coseşti 
– Bibilotecar Ramona Mincă;  

Biblioteca Orășenescă 
Ştefăneşti – Bibliotecar Tatiana 
Brebu.  

Cursul a fost coordonat de 
doamnna Silvia Nestorescu - 
Coordonator Formare 
Profesională, doamna Constanţa 
Dumitrăşconiu - Şef serviciu 
Catalogare - Indexare, Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I” 

Bucureşti și domnul Victor 
Blănaru, care ne-au oferit un 
cadru ospitalier și modern, în 
care  ne-am  simțit mândri că 
aparținem breslei bibliotecarilor 
care reușesc să țină pasul cu 
vremurile si chiar să fie înaintea 
lor. 

Cursurile au avut un puternic 
caracter interactiv, îmbinând 
elemente de teorie cu activităţi 
practice. Aceste cursuri şi-au  
propus să sprijine participanţii în 
dezvoltarea competenţelor 
specifice ocupaţiei de bibliotecar, 
o atenţie deosebită acordându-se 
dezvoltării abilităţilor practice în 
armonie cu noile cerinţe ale 
utilizatorilor. 

Programele utilizează tehnici
 europene de predare şi instruire,
 dar şi experienţa americană în d
omeniu, se bazează pe interactivi
tate, aplicaţii, exerciţii şi oferă pa
rticipanţilor posibilitatea de a-
şi dezvolta rapid aptitudinile, abili

tăţile şi competenţele specifice bi
bliotecarului modern. 

În  puţinul timp rămas liber 
pentru a face schimb de 
experienta am mers in vizită la 
Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe 
Bariţiu’’ din Braşov, la Biblioteca 
Orăşenească din Buşteni si la 
Muzeul George Enescu. 

La finalul cursului ne-am dat 
seama că fiecare trebuie să 
căutăm modalităţi de a ne 
promova biblioteca în 
comunitatea deservită. 

                                                                              
Elena Nichita 

Bibliotecar 
Biblioteca Comunală Băbana 

                                                                             
Tatiana Brebu 

Bibliotecar 
Biblioteca Orășenească 

Ștefănești 
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Verificarea fondurilor de documente 
(inventarierea) 

Operațiunea de inventariere 
are drept scop stabilirea situaţiei 
reale a tuturor fondurilor de 
documente ce aparțin bibliotecii, 
structurate pe gestiuni şi 
subgestiuni, precum şi 
actualizarea situaţiei conform 
rezultatelor faptice. 

Conform Legii 334/2002, 
Rep. art. 40 (8), inventarierea 
fondului de documente se 
realizează periodic, astfel : 

 Fonduri până la 10.000 
unități - o dată la 4 ani; 

 Fonduri cuprinse între 10.001 
- 50.000 unități - o dată la 6 
ani; 

 Fonduri cuprinse între 50.001 
- 100.000 unități - o dată la 8 
ani; 

 Fonduri cuprinse între 
100.001 - 1.000.000 unități - 
o dată la 10 ani; 

 Peste 1.000.000 unități - o 
dată la 15 ani. 
De asemenea, inventarierea 

se poate declanșa și în alte 
situații, precum : 

 La cererea organelor de 
control, cu ocazia efectuării 
controlului; 

 Ori de câte ori există indicii 
referitoare la lipsuri sau 
plusuri în gestiune și a căror 
valoare nu poate fi stabilită 
cu exactitate decât prin 
inventariere; 

 Când intervine o predare-
primire de gestiune; 

 Ca urmare a reorganizării 
gestiunilor; 

 În urma unor calamități 
naturale sau a unor cazuri de 
forță majoră. 
În desfășurarea acestei 

operațiuni sunt implicate 
Compartimentul Informare 
Bibliografică, Statistică și Schimb 
Interbibliotecar, Compartimentul 
Prelucrarea și Organizarea 
Colecțiilor, Secţiile Împrumut 
Adulţi (Beletristică, Știință și 
Tehnică), Tineret, Depozit 
General, Sala de lectură, Colecții 
Speciale, Periodice și Legislație, 
Referințe Electronice, Religie și 
Audiții Muzicale, Depozit Legal, 

Filialele Prundu și Craiovei. 
Activitatea de verificare a 

fondurilor de documente este 
realizată de către Comisia de 
Inventariere - numită de către 
director prin decizie scrisă ce 
conţine componenţa comisiei 
(preşedinte, secretar, membrii), 
gestiunea supusă inventarierii, 
data de începere şi data finalizării 
inventarierii, metoda de 
inventariere. Întreaga Comisie de 
Inventariere, cât şi bibliotecarii 
gestionari, participă la toate 
etapele de inventariere.  

Comisia de Inventariere 
realizează toate etapele 
procesului de inventariere 
conform legislaţiei în vigoare 
(stabileşte procedurile de lucru, 
ia declaraţii scrise gestionarilor, 
oprește împrumutul de 
documente pe perioada 
inventarului, se dotează cu 
mijloace tehnice de calcul, 
aparate şi instrumente adecvate, 
barează şi semnează evidenţele 
gestiunii – registrul inventar, 
R.M.F.).  

Inventarierea se realizează fie 
în sistem tradiţional, fie în paralel 
– tradiţional/informatizat, fie 
doar informatizat acolo unde 
fondul este integral introdus în 
baza de date prin: 

 verificarea fiecărui 
document la raft şi în 
registrele de inventar/
registrele de subinventar 
(actele secției/filialei), se 
urmăreşte concordanţa 
datelor (titlu, autor, nr. 
inventar şi cotă). În cazul 
fondurilor care sunt 
introduse în baza de date, se 
verifică concordanța 
documente-baza 
informatizată; 

 ştampilarea fiecărui 
document cu ştampilă ce 
conţine data inventarului pe 
coperta 3 a documentului, 
colţ, dreapta, sus; 

 constituirea listelor de 
inventar; 

 verificarea fişelor de cititori, 
ştampilarea acestora şi 
constituirea listelor cu 

documentele împrumutate; 

 constituirea borderourilor 
cu propunerile de casare 
(conţin nr. inventar, cotă, 
autor, titlu, loc apariție, 
editură, an publicaţie, preţ); 

 calcularea numărului total 
de publicaţii şi a valorii 
totale a fondului inventariat; 

 comunicarea rezultatelor 
inventarierii prin încheierea 
unui proces-verbal de 
inventar, în care sunt 
descrise procedurile de 
lucru, existentul, 
documentele lipsă, 
propunerile de casare, alte 
probleme întâlnite pe 
parcursul verificării fondului, 
precum şi propuneri către 
conducere în vederea 
soluţionării acestora; 

 aprobarea rezultatului 
inventarului de către 
conducere; 

 încheierea dosarului de 
inventar şi predarea câte 
unui exemplar la 
Compartimentul Informare 
Bibliografică, Statistică și 
Schimb Interbibliotecar, 
Serviciul Financiar-Contabil 
şi la gestionar. 

Documentele găsite lipsă din 
gestiune se recuperează fizic, 
prin înlocuirea cu alte 
documente identice, sau valoric, 
prin achitarea unei sume 
calculate în conformitate cu 
Legea bibliotecilor. Gestiunile 
care cuprind colecții cu acces 
liber la raft, destinate 
împrumutului la domiciliu, 
beneficiază conform aceleiași legi 
de un coeficient de 0,3% anual 
scădere din totalul fondului 
inventariat, care reprezintă 
pierdere naturală datorată unor 
cauze ce nu puteau fi înlăturate. 

 
Dorina Litră  
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

Ghidul bibliotecarului debutant 
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Joi, 3 iulie, în Sala de 
Conferințe a Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu ”Argeș, a avut 
loc lansarea volumului Se întorc 
morții acasă, autor Cornel 
Constantin Ciomâzgă. 

Invitatele speciale ale 
evenimentului au fost 
realizatoarea TV Dana  Grecu și 
cercetătorul științific Melania 
Bădic, de la Institutul de 
Lingvistică ”Iorgu Iordan ”– 
Academia Română. 

„Se întorc morții acasă” este 
un proiect complex de partitură 
literară, având în compoziție 
poveste, învățătură și 
pildolologie creștină. Este un 
demers literar care a gestat 
aproape un sfert de veac, 
grăunța lui fiind un articol 
publicat în anul 1991, în revista 
„Tinerama”. În doar primele șase 
luni de la apariție, s-au publicat 
peste 100 de cronici, recenzii și 
semnale editoriale, în cele mai 
importante publicații din 
România, calificând lucrarea ca 
fiind cel mai mare succes de 
librărie al ultimilor 15 ani. 

În deschiderea 
evenimentului, publicul a 
vizionat un film-eseu de 23 de 
minute în care autorul a explicat 
contextul în care a apărut 
această lucrare. 

Despre acest volum, 
Octavian Mihail Sachelarie, 
directorul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș, a 
afirmat: „Nu mi-am propus să 
prezint ca un critic literar acest 
volum. Este o experiență 

fascinantă descrisă în acest 
volum, care pornește dintr-un 
mediu cotidian. Este o carte 
despre înțelepciune, despre ceea 
ce ar trebui să fim și încotro 
trebuie să ne îndreptăm. 
Izbăvirea noastră se face prin 
educație și prin cultură. Este un 
moment deosebit pentru că 
dincolo de intriga volumului 
există o anumită știință 
teologică. Dincolo de normă și 
valoare, reiese capacitatea 
scriitorului, talentul de scriitor al 
domnului Ciomâzgă. Este o carte 
a optimismului, care dă speranțe, 
oferă soluții existențiale, umane, 
culturale, care reprezintă 
excepții în literatura română. Eu 
vi l-aș recomanda nu numai ca 
volum teologic, este o carte de 
pus pe noptieră. Oricât de răi am 
fi, avem și noi o șansă la salvare.” 

Jurnalista de televiziune 
Dana Grecu a spus: „Este o carte 
scrisă de un om care are foarte 
multă carte. Despre această 
carte o să vorbească criticii 
literari. Va fi o carte premiată, 
criticată, bine primită, pentru că 
este o carte importantă.” 

Cercetătorul științific 
Melania Bădic a analizat palierul 
semantic al lucrării: „Din punct 
de vedere lingvistic, cartea este 
impecabilă. Axul ordonator al 
lucrării este axul iubirii. Pentru 
mine, textul volumului a fost un 
dar. Este un text despre iubire, 
despre iubirea nemărginită a lui 
Dumnezeu pentru om. Mesajul 
cărții este următorul: fiecare om 
se definește prin conținutul 

iubirii sale.”  
Autorul cărții a transmis 

publicului un mesaj emoționant 
despre examenul iubirii și al 
iertării la care poate fi supus 
fiecare dintre noi: „Este o carte 
care a germinat timp de 23 de 
ani, aproape un sfert de veac. 
Totul a pornit de la un articol 
apărut în revista Tinerama, în 
anul 1991, pe vremea când eram 
jurnalist, anul în care, ieșind din 
gara de metrou la stația Unirii, 
am auzit un om bombănind: 
«Dacă ați ști voi de unde vin eu, 
nu v-ați mai grăbi așa.» A fost 
începutul unui dialog care a 
durat timp de 3 ani de zile. Acest 
om era, de fapt, un torționar al 
închisorilor comuniste. În 
această lucrare eu strig: Atenție 
că din ură poate izvorî moartea! 
Nădăjduiesc să găsiți în ea acel 
ceva care vă va folosi pe termen 
lung, care este sigur de la 
Dumnezeu. Este o mică pledoarie 
această carte: există șansa 
schimbării pentru un om, pentru 
o societate, pentru lume.” 

 
Sabina Busuioc  

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” 

Activități în bibliotecă 

„Se întorc morții acasă”: spovedania unui torționar! 

„Începuturi” la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș 

În perioada 15-20 

septembrie, Biblioteca 

Județeană „Dinicu Golescu” 

Argeș a organizat expoziția de 

pictură „Începuturi” a artistei 

Elena Grigorescu. Este pentru 

prima dată când artista și-a 

prezentat lucrările în cadrul unei 

expoziții personale de artă 

plastică. 

Fostă profesoară de fizică la 

Colegiul Național „Zinca 

Golescu″ și la Liceul Industrial 

nr. 1 din Pitești, Elena 

Grigorescu pictează de 10 ani. 

Este cursantă în anul II la Școala 

Populară de Arte și Meserii din 

Pitești, la clasa profesoarei 

Elena Zavulovici. În cadrul 

acestei expoziții veți descoperi 

peisaje și flori deosebite, o 

adevărată simfonie de culori 

care celebrează natura. 

 

Sabina Busuioc  
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 
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14 iulie - Ziua Franței 
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Ziua de 14 iulie are o 
semnificație deosebită pentru 
francezi, după ce în 1789 
populația Parisului a luat cu asalt 
vechea fortăreață a Bastiliei, 
devenită închisoare regală și 
considerată un simbol al 
absolutismului. 

Ca urmare a acestui 
eveniment, 14 iulie a devenit 
Ziua Franței sau "Sărbătoarea 
Federației", așa cum a fost 
atunci numită, și a fost 
sărbătorită pentru prima dată pe 
14 iulie 1790, când Franța a 
devenit, pentru scurtă vreme, 
monarhie constituțională. Acesta 
a reprezentat singurul moment 
dintr-o perioadă de 90 de ani în 
care căderea Bastiliei a fost 
aminitită public. 

Timp de aproape un secol, 
ziua de 14 iulie nu a fost luată în 
seamă. A devenit cu adevărat 
sărbătoare națională abia în 
1880, sub a Treia Republică. La 
acea vreme, această sărbătoare 
trebuia să construiască o nouă 
imagine națională, în jurul 
simbolului republican. Pe 21 mai 

1880, Benjamin Raspail a propus 
un proiect de lege în urma căruia 
Republica Franceză urma să 
adopte ca sărbătoare națională 
ziua de 14 iulie. Legea, semnată 
de către 64 de deputați, a fost 
votată în unanimitate de 
Adunarea Națională pe 8 iunie și 
de Senat pe 29 iunie, fiind 
promulgată pe 6 iulie 1880. 

Datorită strânselor legături 
culturale și nu numai între 
România și Franța, cum în toată 
țara au loc activități și 
evenimente deosebite dedicate 
zilei de 14 iulie, și Biblioteca 
Județeană Argeș ,,Dinicu 
Golescu” a organizat o expoziție 
cu rol informativ despre această 
zi a Franței ce cuprinde: Scriitori 
francezi laureați ai Premiului 
Nobel (Albert Camus, André 
Gide, Jean Paul Sartre, Mauriac 
François, Anatole France), 
Literatură franceză pentru copii 
(Alice au bal masque, Barbie en 
croisière, Morcoveață de Renard 
Jules, Les enfants du capitaine 
Grant de Jules Verne, 20000 
lieues sous les mers de Verne 

Jules, Poil de Carotte de Renard 
Jules etc.), Personalități din 
istoria Franței (Napoleon, 
Jeanne d’Arc, Marie Antoinette, 
Georges Pompidou, Josephine, 
Charles de Gaule) și Obiective 
turistice din Franța (Paris, 
Coasta de Azur, Montmartre, 
Castele de pe Valea Loirei, etc.). 
Această. expoziție a pus la 
dispoziție nenumărate publicații 
valoroase precum enciclopedii, 
ghiduri, atlase, biografii 
existente în bibliotecă cum sunt: 
Șaptezeci de minuni 
arhitecturale ale lumii, Castele și 
palate din Europa, Les grands 
monuments, Franța. Ghid 
complet, Atlasul locurilor sacre, 
Napoleon et l’amour. Josephine, 
Jeanne d’Arc, Marie Antoinette, 
etc.  
 

Mihaela Nicolescu 
Bibliotecar   

 Ramona Postu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

Proiectul numit “Icoana din 
sufletul copilului!“ aflat la a V-a 
ediție se bucură de la an la an de 
un adevărat progres din punct de 
vedere al calității lucrărilor! 
Vacanța de vară, leagăn de vis 
pentru fiecare copil oferă 
momente de ohihnă 
binemeritată după un an în care 
elevii au muncit din greu pentru 
rezultate bune sau foarte bune la 
învațătură. Din dorința de a le 
face vacanța mai frumoasă și mai 
interesantă Școala Gimnazială 
“Dumitru Udrescu“ reprezentată 
de doamna director Neacșu 
Ioana – Mihaela, Biblioteca 
Comunală  reprezentată de Truță 
Teona și Primaria Localitații 
Săpata reprezentată de edilul 
localitații Micu Ionuț – Laurențiu 
a continuat acest minunat 
proiect care s-a desfășurat în 
perioada  4 - 14 august, oferindu-
le  elevilor  timp de două 
săptămâni diferite activități 
atractive. 

Pe lângă realizarea de creații 
artistico - plastice respectând 
regulile necesare în pictură pe 
sticlă elevii au desfășurat și alte 
activități în Biblioteca Comunală 
Săpata, vizionare de film, concurs 
de Karaoke, dans  etc … Cea mai 
frumoasă și cea mai captivantă 
activitate susținută în ziua 
jurizării a fost concursul intitulat 
“Biblioteca prietena mea!“ având 
ca parteneri  Biblioteca 
Comunală Lunca Corbului 
reprezentată de doamna 
bibliotecar Ciocârlan Ionela-
Niculina și Biblioteca Județeana 
“Dinicu Golescu“ Arges  
reprezentată de domnișoara 
Fota Cornelia. Elevii au fost 
împărțiți în trei grupe Fluturașii, 
Furnicuțe și Albinuțe întrecându-
se într-un concurs de creativitate  
“Continuă povestea creionului“ și 
“Dacă într-o zi am pleca pe lună 
“. Au ieșit caștigători Fluturașii 
dar Furnicuțele au avut idei de 
nota 10 …. Și uite așa toți au avut 
ceva de câștigat ….  Au fost 

interesați să afle multe lucruri 
despre Biblioteca Județeana 
„Dinicu Golescu“ Argeș, iar 
reprezentantul bibliotecii le-a 
promis că le va fi ghid în 
cunoașterea și prezentarea 
bibliotecii la începutul anului 
școlar când vor veni în vizită.  

Artistii junior au fost 
premiați pe categorii de vârstă, 
de un juriu format din nouă 
membri, de la cel mai mic pictor 
în vârstă de 4 ani pâna la cel mai 
mare de 17 ani. Au fost acordate 
48 de premii și mențiuni, iar trei 
lucrări au primit câte un premiu 
special în valoare de 100 lei din 
partea domnului primar Micu 
Ionuț – Laurențiu . 

Toți participanții au primit 
câte o diplomă, cărți religioase 
apoi au fost invitați cu părinți și 
bunici la o masă festivă 
organizată în cinstea lor. 

        
Teona Truță 

Bibliotecar 
Biblioteca Comunală Săpata 

Atelier de pictură religioasă pe sticlă  
„Icoana din sufletul copilului”  

http://www.ziare.com/europa/franta/
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Artista daneză Sonja Lucien în premieră la  
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș  

În perioada 16-25 iulie 
2014, Biblioteca Județeană 
”Dinicu Golescu” Argeș a 
organizat expoziția Picturi și 
desene, a artistei daneze Sonja 
Lucien. Vernisajul expoziției a 
avut loc miercuri, 16 iulie, de la 
ora 18.00, în holul central al 
bibliotecii. 

Publicul prezent la vernisaj 
a avut oportunitatea de a 
admira tablourile artistei prin 
intermediul unor ochelari 3D, 
care creau senzația că realitatea 
expusă în pictură era mult mai 
aproape de fiecare privitor. 

La vernisaj au vorbit poeta 
Denisa Popescu, academicianul 
George Păun și Octavian Mihail 
Sachelarie, directorul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș. 

Despre lucrările artistei, 
poeta Denisa Popescu a ținut să 
precizeze faptul că «la prima 
impresie, par pline de lirism. 
Tușa plină de culoare este nota 
predominantă. Artista Sonja 
Lucien este o artistă introvertită 
și lucrările sale sunt profund 
spiritualizate. Dacă ar fi să găsim 
un subtitlu al acestei expoziții, ar 
fi următorul: „Legendele 
Nordului văzute de un trăitor în 
postmodernitate”. Încleștarea 
reprezintă sursa emoțiilor ei.» 

Octavian Mihail Sachelarie a 

afirmat: „Sonja Lucien este o 
artistă foarte greu de cuprins în 
tipare. În lucrările sale există 
maniere diferite de a vedea 
ființa umană. Ochelarii 3D vă 
aduce un nou univers. Din 
punctul meu de vedere, sunt 
mult mai familiarizat cu unele 
tablouri, pentru că sunt unele 
studii de caz în domeniul 
psihanalizei. Sunt experiențe 
personale. În această expoziție 
sunt foarte puține tablouri care 
nu au o figură umană. Multe 
tablouri se salvează prin culoare. 
Ea este o persoană optimistă, 
dat fiind faptul că scrie și 
realizează cărți și ilustrații 
pentru copii. Coloritul este 
extraordinar și concură la o 
expoziție aparte prin tema pe 
care dorește să ne-o prezinte. 
Este una dintre cele mai 
interesante expoziții pe care am 
găzduit-o la bibliotecă.” 

Academicianul George Păun 
ne-a vorbit despre omul Sonja 
Lucien: „Atunci când nu poți 
vorbi de opera cuiva, e mai bine 
să vorbești despre persoană. 
Sonja este a treia oară prezentă 
în Curtea de Argeș, la Clubul 
Iubitorilor de Cultură din Curtea 
de Argeș. Tablourile trebuie 
privite pe îndelete. Ochelarii 3D 
scot din tablou forme, imagini. 
La fel de bine pot fi privite și fără 

ochelari, pentru a explora ceea 
ce este dincolo de suprafața 
tabloului. Este o expoziție 
autobiografică.” 

Despre lucrările sale, artista 
Sonja Lucien a declarat: „Este 
vorba de explorarea propriilor 
emoții de la cele mai înalte zone 
și până în cele mai adânci. 
Mesajul este următorul: Să 
privești în tine însuți și să nu-ți 
fie teamă de ceea ce vezi! 
Fiecare persoană are și părți 
bune și părți rele și în asta 
constă perfecțiunea umană. Eu 
nu consider că perfecțiunea 
înseamnă doar ceea ce este 
bine. Picturile mele sunt pentru 
fiecare dintre voi. Sper să vă 
bucurați de emoțiile mele și să 
regăsiți în ele pe ale 
dumneavoastră. Emoțiile mele 
sunt și ale dumneavoastră.” 

 
 

Sabina Busuioc 
Bibliotecar  

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

În perioada iulie – august 
2014, în Pitești s-a desfășurat 
Școala de Vară 2014, organizată 
de Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Argeș, având 
scopul de a îmbunatăți nivelul de 
educație al tinerilor. 

În calitate de partener, 
Centrul Europe Direct Argeș a 
organizat diverse sesiuni de 
formare încadrate în tema 
”Voluntariatul, opțiune pentru 
petrecerea timpului liber”. 
Activitățile au avut loc la Centrul 
de Tineret Pitești – Anexa Sala 
Sporturilor, unde au participat 
un număr de aproximativ 40 de 
tineri de la Liceul de Artă ”Dinu 
Lipatti Pitești”, de la Colegiul ”I.C. 

Brătianu”, Colegiul Tehnic 
”Costin D. Nenițescu”, dar și de 
la Complexul de Tip Familial 
”Dumbrava Minunată”. 

Sesiunile au fost dinamice, 
interactive și au cuprins discuții 
despre avantajele și 
dezavantajele voluntariatului în 
comunitate, dar și despre 
organizațiile de la nivelul 
județului Argeș care lucrează cu 
voluntari. În cadrul întâlnirior 
periodice, s-a construit portretul 
voluntarului perfect, tânărul care 
ajută și dă dovadă de multe 
calități: creativ, implicat, 
inteligent, prietenos, open-
minded, energic, sociabil, 
punctual, optimist. 

Exercițiile de atenție și 
concentrare, axate pe lucru în 
echipă au fost de real interes 
pentru participanți. 

Școala de Vară a reprezentat 
un program atractiv de 
dezvoltare personală, 
profesională și recreativă a 
participanților, care ajung să 
socializeze între ei și să 
interacționeze cu alți tineri 
deosebiți, voluntari din diferite 
organizații nonguvernamentale. 
 

Ionela Panait 
Consilier comunicare 

Centrul Europe Direct  

Școala de vară 
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În perioada 10-30 august, 
Consiliul Județean Argeș 
organizează ediția a VIII-a a 
„Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului” – ciclu de 
manifestări culturale, științifice și 
artistice dedicate istoriei și 
valorilor județului Argeș. 

Biblioteca Județeană Dinicu 
Golescu Argeș și Centrul Județean 
pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Argeș au derulat în cadrul 
Sărbătorilor un program de 
manifestări culturale, menite să 
revitalizeze interesul pentru 
folclor, pentru tradiția noastră 
populară.  
 
 
Expoziție de carte etnografică și 

monografică 
 
 

Seria de manifestări 
culturale s-a deschis miercuri, 20 
august, de la ora 12.00, cu 
vernisajul expoziției de carte 
etnografică și monografică 
„Argeș și Muscel – tradiție și 
contemporaneitate”, organizată 
de Biblioteca Județeană Dinicu 
Golescu Argeș, în parteneriat cu 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale (C.J.C.P.C.T.) 
Argeș. Expoziția reunește 
numeroase lucrări de importanță 
majoră pentru cultura, 
identitatea și spiritualitatea 
județului Argeș: monografii ale 
satelor, comunelor și orașelor 
județului Argeș; cărți de 
etnografie cu accent pe vechile 
îndeletniciri ale locuitorilor din 
arealul Argeș-Muscel. 

Despre importanța 
organizării anuale a acestei 
expoziții și despe necesitatea 
continuării efortului de realizare 
a monografiilor pentru toate 
comunele județului Argeș, au 
vorbit, în cadrul vernisajului, 
directorul Bibliotecii Județene 
Dinicu Golescu Argeș, Octavian 
Mihail Sachelarie, Constantin 
Polexe, vicepreședintele 
Consiliului Județean Argeș, și 
Sorin Mazilescu, directorul 
C.J.C.P.C.T. Argeș. 

„Este de datoria noastră să 

punem în valoare istoria și 
cultura condensată a arealului 
Argeș și Muscel. Monografiile 
cresc ca număr, iar expoziția s-a 
îmbogățit. Folclorul este o 
componentă a unei memorii 
culturale. Aceste izvoare sunt 
necesare pentru că dau o 
anumită continuitate tradiției. 
Atât expoziția, cât și filmele 
realizate de C.J.C.P.C.T. Argeș 
despre meșterii populari, cuprind 
esența sufletului argeșean. 
Credem în esența unui suflet care 
a trecut prin multe și credem că 
tradițiile pot sta la baza 
dezvoltării culturale a arealului 
Argeș și Muscel”, a precizat 
Octavian Mihail Sachelarie.  

Sorin Mazilescu a vorbit 
despre monografii ca fiind cărți 
de identitate a unor comunități: 
„Această expoziție este relevantă 
nu doar pentru zona Argeș-
Muscel, ci pentru cultura 
națională. Criteriul aranjării 
lucrărilor expuse a fost văile 
județului Argeș. Am dorit să 
facem cunoscute aceste 
comunități, să mergem pe firul 
râului și să punem în valoare 
comunitățile rurale. Monografia 
este cartea de identitate a unei 
comunități. Filmele pe care le-am 
realizat despre meșterii populari 
sunt mărturii vii a unei lumi 
rurale și a anumitor ritualuri care 
mai există încă în județul Argeș. 
Suntem o țară care are folclor 
autentic.” 
 
 

„Zilele filmului etnografic” 
 
 

În cadrul programului de 
manifestări dedicate 
„Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului”, a avut loc „Zilele 
filmului etnografic” (20-22 
august) care a inclus difuzarea 
următoarelor filme despre 
meșterii populari argeșeni: Elena 
și Gheorghe Mateescu: mereu 
aproape de tradiție; Elena 
Nencov și păpușile sale; Viața la 
stână; Ion Rodoș și Ion Arsene, 
artiști ai lemnului; Dan 
Gherasimescu: Omul pasăre al 
românilor; Nunta din Galeșu 
Argeșului la Muzeul Golești. 

Premii pentru cei mai frumoși 
argeșeni în costum popular și 
pentru cei mai talentați artiști 

populari 
 

Biblioteca Județeană a 
îmbrăcat haine de sărbătoare joi, 
21 august, atunci când pe 
esplanada bibliotecii, a avut loc 
parada celor mai frumoși 
argeșeni îmbrăcați în costume 
populare de sărbătoare. Aceștia 
au fost premiați în cadrul 
concursului Cel mai frumos 
argeșean/Cea mai frumoasă 
argeșeancă îmbrăcați în costume 
populare. La acest concurs au 
participat 15 perechi, copii 
talentați în costume extraordinar 
de frumoase. Aceștia au 
reprezentat frumusețea portului 
popular specific anumitor 
comune ale județului Argeș 
(Albeștii de Argeș, Bârla, Bogați, 
Boteni, Brăduleț  - satul Galeșu, 
Buzoiești, Călinești, Cicănești, 
Corbeni, Corbi, Dobrești, 
Domnești, Godeni, Stoenești, 
Valea Iașului). Câștigătorii 
concursului au fost desemnați 
Evelina Buiea și Constantin 
Eftimie din comuna Brăduleț. 

Au mai fost acordate premii 
și diplome de participare din 
partea Consiliului Județean Argeș 
celor mai talentați artiști 
populari. În cadrul concursului au 
fost premiați peste 70 de copii și 
profesorii lor la categoriile: Cei 
mai buni soliști vocali, Cei mai 
talentați soliști instrumentiști, Cel 
mai valoros grup instrumental, 
Cel mai bun ansamblu folcloric.  

Publicul s-a delectat și cu un 
moment artistic susținut de 
grupul vocal Haiducii Vlădicii din 
Topoloveni, câștigătorii Premiului 
I la „Concursul județean al 
grupurilor vocale și 
instrumentale, al rapsozilor, 
soliștilor vocali și instrumentiști 
de muzică populară Cântecele 
Argeșului”. Aceștia au fost 
coordonați de prof. Grațian 
Bădescu. 
 

Sabina Busuioc 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 

BIBLIOSPHERE, NR. 3/2014 

Cei mai frumoși argeșeni în costum popular au fost premiați în cadrul celei 
de-a VIII-a ediții a  

„Sărbătorilor Argeșului și Muscelului” 
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Atelierul fanteziei....continuă 

Așa cum și-a obișnuit 
utilizatorii, Biblioteca Comunală 
„Ionel Cristescu" Mușătești a 
organizat și anul acesta, pe 
perioada vacanței de vară, în 
cadrul bibliotecii „Atelierul 
fanteziei". Este al doilea an, unde 
copiii își petrec vacanța de vară 
într-un mod inedit.              

Am lucrat diferite modele din 
sticle, cartoane, hârtie colorată, 
am pictat, am confecționat 
tablouri din diferite semințe. 

Astfel, ei și-au dezvoltat spiritul 
de observație pentru frumos, 
atractiv, practic și util, și-au 
dezvoltat aptitudinile artistice în 
conceperea unui model.  

Copiii au venit cu drag de 
fiecare dată și se pare că am 
devenit mai buni odată cu 
trecerea timpului. Creștem 
împreună și reușim să învățăm 
unii de la alții tainele ascunse ale 
lucrului manual. Și pentru că am 
făcut lucruri frumoase și 

minunate, la final am și răsplătit 
micuții utilizatori cu cărți și 
diplome. Îi aștept să împătășim și 
anul viitor din experiențele 
noastre. 

                                                                       
Gabriela Șendroiu 

Bibliotecar 
Biblioteca Comunală  

„Ionel Criestescu" Mușătești 

Biblionews 

La praznicul Adormirii Maicii 
Domnului din 15 august 2014, s-
au implinit 300 de ani de la 
martirajul Voievodului 
Constantin Brâncoveanu. Cu 
această ocazie, Biblioteca 
Judeţeană „Dinicu Golescu” 
Argeş a organizat în perioada 22 
iunie – 2 iulie 2014, în holul 
Bibliotecii, o expoziţie tematică 
în care au fost expuse 
documente ce fac referire la 
domnia lui Constantin 
Brâncoveanu şi activitatea 
culturală desfăşurată în perioada 
1688 – 1714.  

Dintre capodoperele stilului 
arhitectural brâncovenesc 
amintim ansamblul arhitectural 
de la Hurezi, biserica 
Stavropoleos, mânăstirea 
Govora, biserica Patriarhiei din 

Bucureşti, mânăstirea 
Brâncoveanu, palatele 
Mogoşoaia şi Potlogi. Arhitectura 
bisericilor are ca punct de 
plecare biserica Mânăstirii 
Cotroceni şi modelele acesteia: 
Biserica Patriarhiei şi biserica 
Mânăstirii Curtea de Argeş. 

Ca şi protector al culturii 
scrise, întemeiază tipografiile de 
la Buzău (1691), Snagov (1697), 
Râmnicu Vâlcea (1704) şi 
Târgovişte (1708), de unde au 
ieşit peste 90 de cărţi, mare 
parte duhovniceşti. După Biblia 
din 1688, au văzut pe rând 
lumina tiparului Mărgăritare 
(Bucureşti – 1691), Psaltirea 
(Bucureşti – 1694), Evanghelie 
(Snagov – 1697), Liturghie (Buzău 
– 1702), Psaltire (Buzău – 1703), 
Antologhionul (Râmnic – 1705), 

ş.a. O parte din aceste lucrări se 
află în fondul secţiei „Colecţii 
Speciale” al Bibliotecii.  

Sub domnia sa, cu ajutorul 
lui Antim Ivireanu, vor fi tipărite 
Ceaslovul şi Liturghierul în limba 
arabă şi vor înfiinţa prima 
tipografie din Georgia (Tbilisi – 
1711). 

Pentru toate aceste 
excepţionale înfăptuiri, 
Constantin Brâncoveanu rămâne 
permanent în sufletul, în 
amintirea şi în cinstirea poporului 
român. 

                                                                                                       
Ioana Necula  

Bibliotecar   
Biblioteca Județeană 

„DinicuGolescu”  

Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la martiraj  

           Expoziție de carte dedicată marelui romancier Liviu 
Rebreanu, la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș  

În perioada 1-15 
septembrie, în holul Bibliotecii 
Județene Argeș, a fost deschisă 
expoziția „Scriitori români în 
conștiința contemporanilor – 
Liviu Rebreanu (27 noiembrie 
1885 – 1 septembrie 1944)”, 
dedicată marelui romancier Liviu 
Rebreanu la împlinirea a 70 de 
ani de la trecerea în eternitate. 

Expoziția de carte din 
colecțiile Bibliotecii Județene 
Argeș este structurată pe trei 
secțiuni: 1. Enciclopedii, 
dicționare ce cuprind date 
biografice despre autor, 
fotografii ale scriitorului alături 
de soția și prietenii săi la casa de 
la Valea Mare-Ștefănești ; 2. 
Opera publicată în mai multe 

ediții (romane, teatru, nuvele); 
3. Lucrări de critică ce s-au scris 
despre opera scriitorului Liviu 
Rebreanu. 
 

Sabina Busuioc 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 
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Agora europeană - scriere de proiecte 
În luna iulie 2014, Centrul 

Europe Direct Argeș din cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu” Argeș în colaborare cu 
Asociația pentru Promovarea 
Libertăţii de Informare în 
Comunitate și Asociația „Imago 
Mundi” a organizat un curs de 
formare dedicat voluntarilor din 
organizații non-guvernamentale 
care intenționează să acceseze 
fonduri europene pentru 
proiecte de tineret prin 
programul Erasmus+. 

În prima parte a cursului de 
formare, participanții s-au 
familiarizat cu ghidul 
programului Erasmus+ și cu 
modalitatea de completare a 

unei propuneri de proiect pentru 
tineret, dezvoltandu-și totodată 
și spiritul de echipă. Au fost 
desfășurate activități de grup în 
vederea descoperirii etapelor 
realizării unui proiect, iar 
cursanții au primit informații 
relevante despre ceea ce 
înseamnă schimburi de tineri și 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului.  

În cea de-a doua parte a 
cursului, participanții au 
dezvoltat idei de proiect pe 
formularele pentru mobilități 
Erasmus+, identificând 
elementele de follow-up ale unui 
proiect de succes: impactul în 
comunitate, activitățile de 

diseminare și evaluare ale 
acestuia. 

Informațiile noi, dobândite 
pe parcursul a 7 ore de curs 
intensiv, precum și clarificarea 
cunoștințelor cunoscute parțial 
vor ajuta la valorificarea 
competențelor de management 
al proiectelor pentru tinerii 
participanți, în viitoarele lor 
proiecte de tineret. 

 
Ionela Panait 

Consilier comunicare 
Centrul Europe Direct 

Newsletter Europe Direct Arges 

Din dorința de a îmbunătăți 
accesul cetățenilor argeșeni, dar 
și din alte județe, la informații 
furnizate de instituțiile 
europene, precum și optimizarea 
diseminării de astfel de 
informații prin mijloace 
electronice, Europe Direct din 
cadrul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș editează 
încă din anul 2010 un buletin 
informativ. 

Această revistă apare 
bilunar, este distribuită în mediul 

online către un număr de 
aproximativ 350 de abonați/ lună 
și se adresează publicului 
general, autorităților locale, 
bibliotecilor publice. 

Principalele subiecte 
abordate sunt teme de interes 
general, concursuri europene, 
stagii de practică în cadrul 
instituțiilor comunitare, 
informații despre drepturile 
cetățenilor europeni, 
oportunități de finanțare, dar și 
diverse acțiuni organizate de 

centrul de informare europeană. 
Pentru a consulta buletinul 

informativ, vă rugăm să accesați 
următorul link: http://
www.edarges.ro/www/?cat=16 
 

Ionela Panait 
Consilier comunicare 

Centrul Europe Direct  

În cadrul Sărbătorilor 
Argeşului şi Muşcelului, ediţia a 
VIII-a, Biblioteca Judeţeană 
”Dinicu Golescu” Argeş a 
organizat evenimentul Judeţul 
Argeş - tradiţie şi 
contemporaneitate, expoziţie de 
carte monografică şi etnografică 
din colecţiile de documente ale 
bibliotecii.  

Lucrările monografice 
expuse s-au îmbinat armonios cu 
obiecte populare tradiționale din 
ceramică și lemn, redând 
armonia elementelor specifice 
artei populare românești. 

Din Colecţiile Speciale ale 
Bibliotecii Județene Argeș au 
fost expuse lucrări de referință: 
Constantin D. Aricescu, Istoria 
Kămpulungului, prima residenţă 
a României, Bucureşti, Editura 
Imprimeria lui Ferdinand Om, 

1855; Ioan Răuţescu, 
Dragoslavele, Câmpulung 
Muscel, s.n., 1937(cu autograful 
autorului); Ioan Răuţescu, 
Câmpulung-Muscel. Monografie 
istorică, Câmpulung Muscel, s.n., 
1943 (cu autograful autorului); 
Petre Popa, Paul I. Dicu, Silvestru 
D. Voinescu, Piteşti: Tradiţie şi 
contemporaneitate: Manuscris, 
Piteşti, Biblioteca Judeţeană 
Argeş, 2008. 

Expoziția a constituit o 
interesantă călătorie prin 
frumoasele plaiuri argeșene, 
cuprinzând peste 140 de lucrări 
monografice ale localităților 
județului nostru, oferind 
vizitatorului posibilitatea de a 
străbate drumuri minunate ale 
memoriei și ale naturii, 
emblematice pentru țara 
noastră.  

Zestrea culturală şi 
spirituală în județul Argeș este 
păstrată şi perpetuată de-a 
lungul timpului, cu obiceiuri, 
tradiţii și meșteșuguri ce au 
dăinuit de secole în viaţa 
românilor. În expoziţie au fost 
prezente lucrări referitoare la 
tradiţiile populare din Argeş: 
Sorin Mazilescu, Râul Doamnei 
şi legendele sale, Piteşti, Editura 
Universităţii din Piteşti, 2009; 
Elena şi Gheorghe Mateescu 
mereu aproape de tradiţie, 
Piteşti, Editura Alean, 2011; 
Viorel Popescu, Festivalul 
Internaţional de Folclor Carpaţi, 
Geamăna, Editura Tiparg, 2013. 

 
Cristina Baciu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” 

Județul Argeș - tradiție și contemporaneitate  

http://www.edarges.ro/www/?cat=16
http://www.edarges.ro/www/?cat=16
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 Aniversările și comemorările anului 2014 în județul Argeș 
octombrie—decembrie 

Aninoasa 
 
Vasile Fica (1.11.1929) - 85 ani de la naştere. 
Medic primar, cardiologie, profesor 
universitar la Institutul de Medicină şi 
Farmacie, Bucureşti. 

 
Berevoeşti 

 
Nicolae Mănescu (1.12.1884 – 13.07.1961) - 
130 ani de la naştere. Preot şi înalt 
funcţionar de stat. Prefect de Muscel 
(20.09.1932 - 15.11. 1933), reprezentând 
guvernele Alexandru Vaida Voievod, Iuliu 
Maniu. 

 
Căteasca, sat Siliştea 

 
Ion Bănuţă (7.11. 1914 – 
31.12.1986) - 100 ani de la naştere. 
Ziarist, scriitor, director al  editurii 
pentru Literatură, Bucureşti, 

redactor-şef, revista Albina. Volume 
importante de versuri: Izvoare, La hotarul 
dintre lumi, Lacrima diavolului; ciclul  
Panorame; Copiii de pe Argeș după flori, 
Scrisoare către anul 2000 (volum 
autobiografic cu prefață scrisă de George 
Călinescu). Membru în Uniunea Scriitorilor 
din România.  
 

Căldăraru, sat Strâmbeni 
 

Ion Angelescu(14.12.1884 – 
16 .02.1930) - 130 ani de la naştere. 
Profesor universitar, economist, 
jurist, înalt funcţionar de stat, mare 

proprietar funciar. 
 

Câmpulung 
 
Bratu Ion Tiberiu (9.12.1954) - 60 
ani de la naştere. Medic, chirurgie 
plastică.  

 
Micescu Dimitrie (1831 - 8.10.1909) - 105 
ani de la moarte. Parlamentar, institutor cu  
activitate didactică la Şcoala Primară 
Domnească, Şcoala Primară Nr. 2 de Băieţi 
din Piteşti, prefect, reprezentând guvernul 
condus de Ion C. Brătianu, primar al oraşului 
Câmpulung Muscel.  

 
Mirea Dimitrie(10.10.1864 - 1942) - 
150 ani de la naştere. Artist plastic, 
sculptură, pictură, profesor de 
desen.  

 
Parhon Constantin (15/28 .10.1874 - 
9.08.1969) - 140 ani de la naştere, 45 ani de 
la moarte. Membru şi preşedinte de onoare 

al Academiei Române. Medic, 
endocrinologie, înalt demnitar de stat, 
profesor universitar.  

 
Rizeanu Vasile (11.10.1939 - 
6.03.2010) - 75 ani de la naştere. 
Artist plastic, sculptură, profesor de 
arte vizuale, autorul bustului lui 

Dinicu Golescu. 
 
Săvoiu Adrian (31.10.1954, ) - 60 
ani de la naştere. Profesor, publicist 
şi istoric literar.  
 

 
 

Corbi  
 
Râmniceanu Naum (27.11. 1764 – 
1839) - 250 ani de la naştere, 175 
ani de la moarte. Ierarh cărturar, 
cronicar, traducător.  

 
 

Savu Teofan (11.10.1959) - 55 ani 
de la naştere. - Mitropolitul 
Moldovei. Între 1986 - 1990, a 
studiat la Institutul Teologic "Saint 

Serge" din Paris, obținând titlul de doctor în 
Teologie, cu lucrarea "Divino-umanitatea lui 
Hristos și îndumnezeirea omului în opera 
Sfântului Maxim Marturisitorul".  

 
 

Cetăţeni 
 
Alexandru Ioan (2.10.1949) - 65 ani de la 
naştere. Folclorist, etnolog, publicist. 
Cercetător ştiinţific, Facultatea de Filologie 
Bucureşti.  
 

Coşeşti 
 
Constantinescu Dumitru (4.11.1879 - ?) - 
135 ani de la naştere. Combatant în 
Campania din 1913 cu grad de căpitan; 
Primul Război Mondial (colonel, 1917). Şef 
de Stat Major, general de infanterie din anul 
1924.  
 
Petrescu Ion (26.11.1929) - 85 ani de la 
naştere. Inginer, silvicultură, înalt funcţionar 
de stat. Ministru adjunct, Ministerul 
silviculturii (1982-1986).  
 

 
Cotmeana, sat Drăgoleşti 

 
Marin Drăguşin (10.11.1929) - 85 ani de la 
naştere. Preot, om de cultură.  
 

Curtea de Argeş 
 
Brânzeu Nicolae (23.01.1869 – 
4 .11. 1939) - 145 ani de la naştere, 
75 ani de la moarte. Profesor, jurist, 
militant politic, înalt funcţionar de 

stat.  
 
Căpităneanu Constantin 
(17.11.1844 – 12.04.1893) - 170 ani 
de la naştere. Ofițer de carieră, 
astronom, cartograf. 

 
Domneşti 

 
Ionescu -Muscel Iosif (24.12.1904 - 
11.06.1992) - 110 ani de la naştere. Inginer, 
chimie industrială, profesor universitar, 
publicist.  

 
Leordeni 

 
Moşoianu Gabriel (17.10. 1934) - 
80 ani de la naştere. Sportiv de 
performanţă, gimnast, artist de 
circ. 

 
Lereşti 

 
Milea Vasile (Lereşti 1 .01.1927-Bucureşti 
22 .12. 1989) - 25 ani de la moarte. Ofiţer 
superior cu grad de general, ministru al 
apărării naţionale. 
 

Pahonţu Lucian Silvian (2.11.1964) 
- 50 ani de viaţă. Ofiţer de carieră, 
servicii speciale, general. Ministerul 
Administraţiei şi Internelor.  

 
Răcaru Ion (26.12.1944) - 70 ani de la 
naştere. Profesor de sociologie la şcoli şi 
facultatea din Suceava, cercetător ştiinţific, 
publicist.   
 

Mihăeşti, sat Drăghici 
 
Marinescu Ioan (19.11.1879 - 1954) - 135 
ani de la naştere, 60 ani de la moarte. 
Profesor de ştiinţe naturale, inspector 
general în Ministerul Învăţământului (1934 - 
1942). Primar al oraşului Câmpulung (1942 - 
1943). 
 

Mioarele, sat Măţău 
 
Rădulescu Aurelia (16.06.1944 - 31.12.2011) 
- 70 ani de la naştere. Medic primar 
cardiologie, publicist.  
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Mușătești 
 
Valescu Alexandru (24.04.1861-
21.11.1944 ) - 70 ani de la moarte. 
Învăţător, om politic, parlamentar, 
iniţiator şi proprietar al Gazetei 

Ţăranilor, ziar cu rol important în 
emanciparea populaţiei. 
 

Piteşti 
 
Alessandrescu Gheorghe (26.11.1879 - ?) - 
135 ani de la naştere . Ofiţer de carieră, 
general.  

 
Bănică Nicolae (30.11.1934) - 80 ani 
de la naştere. Actor, regizor, 
manager, autor dramatic, literatură 
pentru copii. 
 
Blank Mauriciu (Piteşti, Argeş, 7 
iulie 1848 – Viena, Austria, 23 
noiembrie 1929). Bancher, finanţist. 
- 85 ani de la moarte. 

 
Blücher Paul (5.10.1874 - 29.04.1909) - 140 
ani de la naştere, 105 ani de la moarte. 
Proprietar urban, mic întreprinzător, 
negustor. Patron fondator, Casa Blücher, 
Piteşti (1874), specializată în coloniale, 
activitate înregistrată la Camera de Comerţ 
şi Industrie Argeş.  
 
Calotescu Corneliu (19 .11. 1889 – 
17 .10.1970) - 125 ani de la naştere. Ofiţer 
de carieră, infanterie, demnitar cu rang de 
secretar general, Subsecretariatul de Stat al 
Armatei de Uscat (1940 – 1941), guvernator 
al Bucovinei (1941 – 1943), şef de Stat 
Major. Combatant în Campania din 1913 
(locotenent); Primul Război Mondial (maior); 
Al Doilea Război Mondial (general de brigadă 
şi de divizie). Activitate de comandă în  
garnizoane din România Mare (1918 – 1940; 
1944).  
 
Chereşteni Frantz (4 .10.1889 – 20 .08.1954) 
- 125 ani de la naştere, 60 ani de la moarte. 
Profesor de ştiinţele naturii, jurist, publicist, 
fost director al Liceul/Colegiul Ion C. 
Brătianu Piteşti. 

 
Cîrstoiu Cătălin (18.11.1974) - 40 
ani de la naştere. Medic primar 
ortopedie şi traumatologie, 
manager, publicist.  

 
Cotăescu Ioan (29.12.1884 - ?) - 130 ani de 
la naştere. Ofiţer de carieră, general de 
intendenţă.  
  

Cruceană Ion (Mozăceni, Argeş, 
11 .11. 1911 – 7 .11. 1999)- 15 ani 
de la moarte. Publicist, memorialist, 
folclorist.  
 
Lăcustă Larisa (24.10.1979) - 35 ani 
de viaţă. Sportiv de performanţă, 
înot. Campion balcanic şi European 
de juniori; campion balcanic, 

seniori, vicecampion mondial, 200 m bras, 
bazin scurt; medalia de bronz la 
Campionatul European, ştafeta 4x200 m 
liber, Spania (2004). Participantă la 
olimpiadele de la Atlanta şi Atena. 

 
Matache Iordache (1858 – 
5.10.1934) - 80 ani de la moarte. 
Ofiţer de carieră, dirijor, 
compozitor, animator cultural.  

 
Materna Iosef (7.03.1839 – 26.12.1904) - 
175 ani de la naştere, 110 ani de la moarte. 
Artist plastic, pictură decorativă. Printre 
operele sale se numără Palatul Comunal 
Piteşti/Galeria de Artă (1885-1886); Palatul 
Administrativ, Argeş/Muzeul Judeţean Argeş 
(1899-1900); Camera de Comerţ şi Industrie 
(sediul din strada Ion C. Brătianu); Casa 
Fostiropol/Şcoala de Arte şi Meserii, Piteşti. 
 
Niculescu Dumitru (21.11.1929 – 
22.10.2004) - 85 ani de la naştere, 10 ani de 
la moarte. Actor de teatru şi film. Stabilit la 
Piteşti din 1954. 
 
Oprescu Nicolae (18.11.1894-?) - 120 ani de 
la naştere. Ofiţer de carieră, cavalerie, 
general, profesor, tactică militară, publicist.  

 
Poienarii de Muscel  

 
Văduva  - Poenaru Ion 
(15.11.1934), poet, prozator, eseist 
- 80 ani de viaţă 
 

Rucăr 
 
Mirea George D. (Câmpulung, 
Muscel, 16.04.1852 - Bucureşti, 
12.12.1934) - 80 ani de la moarte. 
Artist plastic, pictură, profesor 

universitar.  
 
Oprei Ion (12.12.1934) - 80 ani de la 
naştere. Economist, profesor 
universitar la Universitatea 
Transilvania Braşov, decan, 

Facultatea de Ştiinţe Economice.   
 
Vlădescu Mihai (21.04.1865 Câmpulung - 
2 .03.1944 Bucureşti) - 70 ani de la moarte. 

Profesor de botanică si om politic român 
descendent al unei importante familii 
boieresti. După absolvirea studiilor liceale si 
universitare , activează ca profesor de 
botanică în cadrul Universitatii din Iasi. Intre 
anii 1903-1906 este numit ministru al 
Culturii si Instrucțiunii. Dupa Primul Razboi 
Mondial este numit ministru al Domeniilor in 
cadrul cabinetului condus de Take Ionescu
(1921 - 1922), apoi este ales senator si 
deputat.  
 

Schitu Golesti 
 
Brătucu Gabriel (1.10.1964) - 50 ani 
de la naştere. Profesor universitar 
cu activitate didactică la 
Universitatea Transilvania Braşov, 

publicist.  
 

Uda 
 

Popescu Tudorică (16.11.1929) - 85 ani de la 
naştere. Inginer mecanic, cercetător 
ştiinţific, profesor universitar la Facultatea 
de Mecanizare a Agriculturii, Bucureşti. 
 

Valea Mare Pravăţ, sat Nămăeşti 
  
Busuiocescu Dimitrie (23.10.1874 – 
24.03.1934) - 140 ani de la naştere. Mare 
proprietar funciar, demnitar, Ministru în mai 
multe cabinete din primele decenii ale 
secolului XX.  

 
Petrescu Constantin / Costin 
(Piteşti, Argeş, 11.05.1872 – 
Bucureşti, 4/14.10.1954) - 60 ani de 
la moarte. Artist plastic, pictură, 

arhitect, profesor universitar.  
 
Davila Alexandru (Goleşti, 
Ştefăneşti 12.02.1862 - Bucureşti 
19.10.1929) - 85 ani de la moarte. 
Fondator al primei companii 

particulare de teatru stabil din România 
(1909-1912), dramaturg, actor, regizor.  
 
 

Carmen Voican 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeana  
„Dinicu Golescu" 

 
 



Comuna Boteni este 
situată pe valea Râului 
Argeşel, la o depărtare de 
aproximativ 24 km de 
Municipiul Câmpulung și la 
50 km de Municipiul 
Piteşti, într-o zonă 
presărată cu peisaje 
captivante şi locuri de 
relaxare apreciate de 
iubitorii de natură. Satul 
Boteni este atestat 
documentar la 23 iulie 
1512 în actul prin care 
Neagoe Basarab întăreşte 
mânăstirii Cultumuz de la 
muntele  Atos mai multe 
sate . 

Cartea de vizită a 
comunei Boteni o 
reprezintă festivalul „Brâul 
de la Boteni” ce reuneşte 
de ani buni ansambluri 
folclorice din toată ţara, un 
adevarat regal folcloric 
românesc ce adună 
laolaltă frumuseţea 
vechilor obiceiuri, bucuria 
de a cânta şi a dansa, 
precum şi îndemânarea 
meşterilor populari din 
zonă în cadrul căruia 
localnicii îşi întâmpina 
oaspeţii cu cele mai 
delicioase produse 
culinare tradiţionale. 

Comuna Boteni este 
locul în care s-a născut 
Petre Ţuţea, personalitate 
marcantă a culturii 
naţionale, politician si 
filozof de talie europeană. 
În cinstea acestui mare 
nume al culturii româneşti, 
la Boteni se află un întreg 
ansamblu memorial. 

În comună se mai 
găsesc numeroase edificii 
de cultură: Muzeul satului 
„Ion Chelcea” găzduit de o 
clădire construită în stil 
tradițional specific zonei 

Muşcel, Biserica Sânta 
Paraschieva construită în 
1875, crucile de piatră din 
secolele XVII și XVIII, 
simboluri ale 
creştinismului, 
monumentele eroilor 
ridicate în memoria eroilor 
căzuţi în Primul şi al Doilea 
Război Mondial, mărturiile 
neolitice aflate la Muzeul 
Satului. 

Prima bibliotecă în 
comuna Boteni a luat 
fiinţă în anul 1921 în 
cadrul Căminului Cultural 
„Lumina” şi îşi propunea 
să ridice nivelul cultural al 
satului. Pe lângă bibliotecă 
funcționa și o societate de 
lectură numită „Petru 
Cercel”, constituită cu 
scopul de a „cultiva și 
răspândi conștiința 
solidarității, educația 
națională și religioasă, 
îmbogățirea cunoștințelor 
sătenilor”. 

În prezent  biblioteca 
îşi desfăşoară activitatea 
tot în clădirea căminului 
cultural având un spaţiu 
de 70 de mp., format dintr
-o sală de împrumut, 
folosită şi ca sală de 
lectură şi spaţiu pentru 
cele 5 calculatoare şi un 
depozit de carte ce pune 
la dispoziţia cetăţenilor 
comunei un număr de 
10211 de unitaţi de 
bibliotecă. Biblioteca 
deserveşte o populaţie de 
2560 de locuitori, atrage la 
lectură aproximativ 200 
cititori anual care consultă 
și împrumută în jur de 
3000 de volume.  

În limita posibilităţilor, 
fondul de carte s-a înnoit 
sistematic prin achiziţii şi 
donaţii, având colecţii din  

 
 
 
 
 
 
 

 
aproape toate domeniile, 
acoperind în mare măsura 
nevoile de lectură și 
informare ale utilizatorilor. 

Anul trecut s-a realizat 
încă un pas în domeniul 
informatizării bibliotecii 
prin aplicarea programului 
Biblionet – Lumea in 
biblioteca mea, program 
finanțat de Fundația Bill și 
Melinda Gates, în care 
biblioteca a fost dotată cu 
patru calculatoare, căşti si 
webcam-uri, un scaner, un 
videoproiector si o 
imprimantă. Prin acest 
program utilizatorii 
bibliotecii au acces gratuit 
la internet, pot redacta 
documente, le pot 
imprima, scana, fotografia, 
pot trimite e-mailuri, pot 
comunica.  

Prin toate activitățile 
sale biblioteca încearcă 
lărgirea orizontului 
cultural, petrecerea 
plăcută a timpului liber, 
perfecţionarea 
profesională, promovarea 
unor examene sau 
iniţierea în noi domenii. 
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