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Biblioteca publică din Helsinki 
anunță că, până în 2018, va deschide 
pentru public o nouă clădire de 
bibliotecă, spațiu nou construit, care va 
include un cinematograf, restaurant, 
cafenea, spații pentru activități și 
întâlniri precum și o saună publică. La 
prima vedere, o asociere de servicii cel 
puțin interesantă. 

Acesta este cel mai recent anunț 
de acest gen pe care l-am citit și care m
-a dus cu gândul la diversitatea 
serviciilor pe care o bibliotecă le oferă 
în prezent. Foarte multe sunt asociate 
cu petrecerea, într-un mod cât mai 
creativ și plăcut, a timpului liber. 
Indubitabil, cele mai noi și mai 
moderne soluții și dispozitive 
informatice se vor regăsi, în diverse 
moduri, asociate cu informarea și 
lectura. De la, deja banalele, dispozitive 
mobile de comunicații și până la 
imprimantele 3D sau dispozitivele de 
citire care îmbină realitate augmentată, 
tehnologii haptice, toate se pot regăsi 
într-o astfel de bibliotecă.   

Si totuși, de unde am pornit? Acum 
mai bine de 100 de ani, când procentul 
de analfabetism era covârșitor,  rolul 
de  facilitare a accesului la educație și 
implicit la lectură și informare era 
determinant în luarea unei decizii de 
înființare a unei biblioteci. Astăzi 
procentul celor care nu știu să citească 
și să scrie este mult diminuat. În 
schimb s-a modificat foarte mult modul 
în care se citește sau se accesează o 
informație. Având în vedere 
multitudinea surselor de informare 
citim câte puțin din mult mai multe 
părți, un fel de ”multitasking” în 
lectură. Ceea ce citim trebuie neapărat 
să ne capteze interesul din primele 

rânduri. Nu se mai acordă mult timp 
perioadei de reflecție, interiorizare și 
asumare a sensului celor citite. 
Tehnologia se dezvoltă exponențial, 
conform legii lui Moore. Dar oare 
capacitățile biologice ale omului se 
dezvoltă în același ritm? Pe parcursul 
unei singure generații s-a trecut de la 
scrierea cu stilou și consultarea fișelor 
de bibliotecă la tastarea pe telefon/
tabletă și folosirea motoarelor de 
căutare. Chiar și acestea din urmă au 
evoluat, în doar 10 ani de la afișare 
bazată pe taxonomie la interogări 
bazate pe cuvinte cheie și se îndreaptă 
spre asocieri semantice, proprii doar 
gândirii umane. Oare va fi rezolvat 
testul Turing? 

În aceste condiții nu cred că este cu 
totul neobișnuit să construim biblioteci 
care oferă acces și la cafenea și la săli 
de lucru individuale și la cinematograf 
și la saună. În definitiv orice îl ajută pe 
om să fie mai educat și mai creativ are 
mari șanse să prindă viață. Totul este 
să ajungem să ne cunoaștem atât de 
bine comunitatea în care trăim, încât să 
putem veni cu soluții la nevoile și 
dorințele acesteia. 

 

 
Mihaela Voinicu 
director adjunct 

Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu” Argeş   

Ce fel de bibliotecă ne dorim?  
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Program de activităţi 2015 - ANBPR – FILIALA ARGEŞ  

Formare profesională 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Perioada / data la care va 
avea loc evenimentul 

Responsabil/ 
Coorganizator 

Descrierea sumară a activităţii 

1. Bătălia cărților februarie 
Biroul executiv al 

filialei 

Concurs național de lectură, desfășurat în perioada ianuarie-
octombrie 2015. Concursul se va desfășura sub egida 

Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 
din România și va fi organizat în mai multe biblioteci publice 

din țară. 

2. Informație și comunicare - 
motorul dezvoltării durabile 

aprilie 
Biroul executiv al 

ANBPR 
Activitate de informare realizată de ANBPR-Filiala Argeș și 

Europe Direct Argeș 

3. Sezatoare literara martie Mihaela Penaru 

Utilizarea eficienta a limbii romane ca mijloc de comunicare, 
gandire, creatie - parteneriat realizat in colaborare cu 

Biblioteca Comunala Musatesti si Scoala Musatesti - joc de 
rol, teatru, poezie. 

4. Profesia de bibliotecar aprilie 
Biroul executiv al 

ANBPR 

Sesiune de instruire şi formare profesională, pentru 
bibliotecari, în scopul creşterii competenţelor şi abilităţilor 

de comunicare în relaţiile cu publicul. (eveniment desfășurat 
în cadrul Săptămânii Naționale a Bibliotecilor –aprilie 2015) 

5. Trăistuţa cu poveşti trimestrial 
Penaru Mihaela 

Tudose Daniela 

Promovarea lecturii și dezvoltarea plăcerii de a citi, concurs 
de lectură, activitate desfăşurată în colaborare cu Bibliotecile 

Comunale Coșești, Bradu, Poiana Lacului și Biblioteca 
Orășenească Ștefănești 

6. Orașul citește - Lecturi 
urbane – ediţia a VI-a 

Iunie Penaru Mihaela Campanie de promovare a lecturii: donaţie de carte 

7. Editarea Buletinului 
informativ al Filialei ANBPR 

trimestrial 
Biroul executiv al 

ANBPR 
Editarea buletinului informativ Bibliosphere, publicație a 

ANBPR - Filiala Argeș 

8. 
Sprijinirea formării şi 

dezvoltării profesionale a 
membrilor filialei – 

    
 Colaborare în grupurile de lucru ale ANBPR  pentru formare 

şi dezvoltare profesională, implicarea membrilor filialei în 
activităţile de formare propuse de ANBPR. 

Fundația Progress 
organizează „Cursul de formare 
în metodologia Povestirilor 
Digitale” în nouă orase (Satu 
Mare, Ploiești, Focșani, Baia 
Mare, Bacău, Constanța, Pitești, 
Bistrița, Drobeta Turnu-Severin), 
în cadrul proiectului Silver 
Stories (Povestiri de Argint) 
finanțat de Uniunea Europeană 
prin programul Leonardo da 
Vinci. Silver Stories (2013 – 2015) 
este un parteneriat ce cuprinde 
universități și organizații 
neguvernamentale din 6 țări, 
condus de către Universitatea 
din Brighton (Marea Britanie), 
care vizează cercetarea și 
formarea de profesioniști în 
metodologia povestirilor digitale, 
implicarea părților interesate și 
educația, pentru a forma 
formatori din rândul persoanelor 
care lucrează cu grupuri 
vulnerabile din comunitate și 

persoane de vârsta a treia. Prin 
intermediul povestirilor digitale 
aceste categorii defavorizate pot 
folosi mijloacele tehnologiei 
informatice și ale internetului 
contribuind la creșterea abilității 
acestora de a integra mai bine în 
societate. Povestirile se bazează 
pe experiențele de viață proprii 
și au ca scop stimularea 
creativității și însușirea unor 
abilități digitale. Ele pot avea și 
un efect terapeutic pentru că 
permit împărtășirea unei 
experiențe personale într-o 
manieră creativă, artistică. 
Povestirile pot contribui la 
păstrarea identității și memoriei 
culturale a comunităților, sunt 
surse de istorie orală sau îi ajută 
pe povestitori să relateze, să se 
confrunte și să integreze o 
experiență dureroasă. În urma 
participării la acest curs de 
povestiri digitale cursanții vor 

putea realiza în programul 
Windows Movie Maker o 
povestire digitală după un 
scenariu propriu, cu sunet și 
imagine și vor putea la rândul lor 
să folosească această metodă în 
programele și activitățile lor 
viitoare. Cursurile au o durată de 
două zile și se desfașoară pe tot 
parcursul lunii martie 2015 și 
începutul lunii aprilie. Grupa de 
curs trebuie să fie formată din 
nouă persoane. Cursurile se vor 
desfășura la sediile Bibliotecilor 
Județene. La Biblioteca 
Județeană ,,Dinicu Golescu” 
Argeș cursurile se vor defășura în 
perioada 24-25 martie 2015. 

 
Marius Motreanu 

Biblioteca 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

Silver Stories 
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Pași prin bibliosferă (vol.II) - Liliana Moldovan  
Cel de-al doilea volum din 

„Pași prin bibliosferă”, autoare 
Liliana Moldovan (apărut la Cluj 
Napoca, Editura Ecou Transilvan, 
2015) cuprinde dialoguri cu 
profesori universitari, bibliotecari 
și cercetători din Germania, 
S.U.A, Costa Rica, India, Spania, 
Africa de Sud și România.  

Opiniile celor 13 
personalități intervievate, legate 
de dezvoltarea serviciilor de 
bibliotecă în era digitală, sunt 
diferite, interesante și scot în 
evidență modul în care 
bibliotecile din mediul academic 

susțin procesele de informare, 
educație, studiu și cercetare 
specifice studenților, profesorilor 
și cercetătorilor care aparțin 
generației „Net" ori celor care s-
au adaptat la schimbările impuse 
de folosirea noilor tehnologii IT. 

Lucrarea este o carte despre 
viaţa din bibliotecă, despre 
provocările „de ultimă oră" ale 
meseriei de bibliotecar şi despre 
câteva din încercările reuşite ale 
bibliotecilor de a pătrunde în 
viaţa comunităţii. Interviurile 
sunt utile tuturor celor care 
doresc să urmeze o carieră în 

acest domeniu, dau contur noilor 
fațete ale profesiei de bibliotecar 
și pun în evidență misiunea 
bibliotecii, ca instituție ce trebuie 
să ocupe un rol prioritar în 
activitatea de informare, formare 
și dezvoltare profesională a 
comunității pe care o deservește. 

 
Lucreția Frusina-Vlad 

Șef serviciu Catalogare 
și Informare Bibliografică 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” Argeș  

Eliminările din colecție sunt 
parte integrantă a procesului de 
dezvoltare a colecțiilor. Pentru 
eliminarea documentelor, la fel 
ca și pentru completarea 
colecțiilor, există principii 
prestabilite după care se 
coordonează această activitate. 
Eliminarea documentelor din 
colecție este un act voluntar care 
se ghidează după Planul de 
dezvoltare a colecţiilor, alcătuit 
pornind de la tipul și rolul 
bibliotecii și de planul strategic al 
organizației referitor la politica 
de achiziție. 

Casarea documentelor 
constă în excluderea din 
gestiunea bibliotecii a 
publicațiilor depășite moral și/
sau fizic, dar care mai există în cel 
puțin un exemplar în colecțiile 
bibliotecii. Scopul acestei 
operațiuni este menținerea unui 
fond proaspăt, întinerit și activ, 
precum și decongestionarea 
spațiilor de depozitare. În 
operațiunea de casare sunt 
implicate compartimentul 
Prelucrarea și evidenţa 
documentelor, secțiile și filialele 
bibliotecii, compartimentul 
Financiar - Contabil. 

Conform procedurii, periodic 
bibliotecarul extrage de la raft 
documentele uzate fizic sau cu 
un conținut moral-științific 
depășit, întocmește borderouri 
numerotate în trei exemplare, 
verifică corectitudinea datelor, 
calculează valoarea totală și 
numărul total de unități și le 
propune pentru casare în baza 
unui referat înregistrat la 

secretariatul instituției, 
ștampilat, datat și semnat de 
către responsabilul secției. În 
sistem informatizat, listele de 
casare se întocmesc în baza de 
date prin completarea rubricii 
„Note circulație” cu informații 
precum „Trebuie casat”, 
„Retras”. 

Responsabilul secției  
întocmește Referatul de casare 
care cuprinde, în mod 
obligatoriu, numărul de unități 
bibliografice propuse pentru 
eliminare, valoarea de inventar a 
acestora și motivele pentru care 
se propune casarea, în final 
urmând a fi înmânat Comisiei de 
Casare pentru analiză și 
verificare, apoi conducerii  
instituției pentru aprobare. 
Comisia de casare propune 
compartimentului Financiar - 
Contabil scoaterea din gestiune a 
documentelor. 

Documentele propuse 
pentru casat vor fi depozitate în 
spații special amenajate, separat 
de colecțiile active, iar atunci 
când operațiunea de casare în 
actele de evidență s-a finalizat, 
documentele scăzute din 
gestiune sunt preluate de 
Serviciul Administrativ în vederea 
colectării și valorificării 
maculaturii. 

Documentele casate vor fi 
radiate din registrele de evidență 
globală și individuală, precum și 
din baza de date. Radierea din 
registrul de inventar se realizează 
prin verificarea concordanței 
datelor din borderourile de 
casare și din registrul de inventar 

(număr inventar, titlu, autor), 
tăierea numărului de inventar, a 
cotei și a prețului cu diagonale de 
culoare roșie, completându-se la 
rubrica observații/mențiuni 
numărul și data actului de ieșire. 
În cazul în care biblioteca 
utilizează catalogul alfabetic de 
serviciu, numerele de inventar 
casate vor fi tăiate cu o linie roșie 
de pe fișa de descriere 
bibliografică.  

Publicațiile ieșite din 
gestiune se evidențiază în 
Registrul de Mișcare a Fondului 
prin menționare la capitolul 
Ieșirea Documentelor, unde se 
completează: anul, data 
înregistrării, numărul și data 
actului de ieșire, totalul 
documentelor ieșite (cantitate și 
valoare), motivele ieșirii (uzură, 
pierdere, alte cauze). 

Actele de ieșire (referat 
casare, proces-verbal casare) 
sunt multiplicate astfel încât 
originalul să fie predat la 
compartimentul Financiar - 
Contabil, în vederea operării în 
evidențele contabile, 1 exemplar 
transmis secției implicate și 1 
exemplar la compartimentul 
Prelucrarea și  evidenţa 
documentelor.  

Conform legislației în 
vigoare, documentele  primite cu 
titlu de depozit legal sau cele din 
Colecțiile Speciale nu se casează 
decât în  caz de forță majoră.  

 
Dorina Litră 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Ghidul bibliotecarului debutant 
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165  de  ani  cu ……Eminescu 
15  Ianuarie  2015 

Ne amintim de Eminescu în 
fiecare an, îi celebrăm viaţa şi 
opera, îi învăţăm poeziile, îi  
citim basmele, îl regăsim în 
muzică şi teatru, îi omagiem 
gândirea şi afirmaţiile (atât de  
reale şi pline de adevăr şi-n 
zilele noastre, de fapt atât de .... 
actuale), ne plac fotografiile  
vechi întruchipându-l, credem că 
ştim totul despre el şi totuşi 
avem atâtea de învăţat de  
fiecare dată când filele 
calendarului curg pâna în ziua de 
15 Ianuarie. 

Micii şcolari ai claselor 
primare de la Şcoala Gimnazială 
Lereşti însotiti de doamnele  
profesoare Reluţa Cojocaru, 
Elena Damaschin, Corina Coleş şi 
Cătălina Bogdan au  demonstrat 
că îl cunosc pe Eminescu mai 
bine ca oricine, îi cunosc opera, 
au demonstrat  asta, aici în 
Biblioteca Lereşti, sărbătorind 
împreună Ziua Culturii 
Naţionale, ziua în care  
aniversăm naşterea marelui 
geniu al literaturii noastre. 

Elevi ai claselor I – IV, pe cât 
de mici, dar atât de isteţi şi plini 

de energie, privindu-i iţi dă 
impresia că ai cu ce să le atragi 
atenţia, dar te inşeli...ei ştiu 
mult mai multe. Au recitat cu  
emoţie poezii precum: 
«Somnoroase păsărele», «Peste 
vârfuri», «Luceafărul», «Ce te  
legeni», «Doina», iar 
interpretările lor au fost 
recompensate cu aplauze din 
partea  auditoriului. 

Ei ştiu date şi aspecte 
importante din viaţa 
„Luceafărului poeziei româneşti“ 
sau „poetului  nepereche“, aşa 
cum a fost numit, de-a lungul 
vremii, Mihai Eminescu (1850 - 
1889), cel  care a stârnit o 
adevărată revoluţie în literatura 
română, îi ştiu nu numai poezia 
ci şi date  despre aceasta, de 
pildă poezia Luceafărul «cel mai 
lung poem de dragoste», cât 
timp i-a  trebuit autorului să îl 
publice «a fost începută în 1873 
și a fost scrisă și finalizată de-a  
lungul multor ani, ajungând să 
fie publicată în 1883», ei 
ştiu...totul.  

I-am privit uimită 
susţinându-şi partea lor de 

lectură, fragment muzical sau 
recital şi  mi-am dat seama că şi-
au îndeplinit pe deplin misiunea. 
Nu pot decât să felicit aceşti 
copii  minunaţi, cadrele 
didactice care îi îndrumă şi să 
apreciez munca depusă de 
aceştia. 

Toţi cei prezenţi în această 
zi în bibliotecă, am simţit spiritul 
marelui poet şi prozator şi ne-
am înfiorat de frumuseţea 
versurilor sale puse în valoare 
pe un fond muzical 
impresionant. 

Cred cu convingere că acest 
fior îl vom simţi de câte ori îl 
vom omagia, sărbători, 
comemora, de câte ori îl vom 
aminti pe Eminescu, la anul....şi 
la anul...şi mulţi ani de acum  
încolo. 

Ce ar mai rămâne de spus? 
Multe, dar noi cei mari, ar 

trebui...să-l redescoperim pe 
Eminescu! 

 
Mihaela Găiduț 

Bibliotecar 
Biblioteca Comunală 

Lerești 

Activități în bibliotecă 

 Viitorul educației în Uniunea Europeană  

În data de 2 februarie, Eu-
rope Direct Argeș a organizat o 
activitate de informare și for-
mare cu privire la oportunități 
europene existente pentru dez-
voltarea sistemului educațional.  

Acțiunea s-a adresat re-
prezentanţilor instituțiilor de 
învățământ (grădinițe, școli și 
licee argeșene) și organizaţiilor 
nonguvernamentale, care au 
fost dornici a afla cum să ges-
tioneze proiecte de succes fi-
nanțate prin fonduri europene. 

În cadrul evenimentului, au 
avut loc prezentări ale unor 
structuri ce pot ajuta cadrele 
didactice să se informeze în 
acest sens, dar a avut loc și o 
sesiune de formare intitulată 
”E+ pentru viitorul educației 
europene”. 

Au fost reliefate activitatea 

Departamentului de Proiecte 
Educaționale Europene din ca-
drul Inspectoratului Școlar Jude-
țean Argeș și a centrului de in-
formare Europe Direct din ca-
drul Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș. 

În partea a doua a eveni-
mentului, a urmat sesiunea de 
formare ”E+ pentru viitorul edu-
cației europene”, unde partici-
panții au primit informații cu 
privire la elaborarea unui Plan 
de Dezvoltare Europeană, anali-
za nevoilor, conturarea obiec-
tivelor și scopului unui proiect.  

Pe parcursul a 8 ore, aceștia 
au învățat cum să gestioneze 
situațiile de risc în cadrul imple-
mentării unui proiect european, 
s-au familiarizat cu structura 
formularelor de candidatură, 
dar au aflat și diferite ”tips and 

tricks” pentru o aplicație de 
succes în vederea obținerii unor 
finanțări europene.  

Evenimentul s-a bucurat de 
sprijinul Inspectoratului Școlar 
Județean Argeș și a fost realizat 
în colaborare cu Agenția 
Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Edu-
cației și Formării Profesionale.  

 
Ionela Panait 

Consilier de comunicare 
Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș 
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Expoziție inedită de caligrafie la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu″ 
Argeș  

Luni, 9 februarie, de la ora 
12.00, Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu″ Argeș a 
vernisat expoziția „Caligrafia – 
semne și însemne”, ce a marcat 
încheierea cursului „Meșteșuguri 
uitate – Caligrafia, istoria 
scrisului, a hârtiei și a cărții. 
Legătoria de carte.” Expoziția a 
reunit lucrări de caligrafie și de 
legătorie realizate de cursanți, 
instrumente de scris folosite de-
a lungul timpului, documente 
din colecțiile bibliotecii și ale 
unor colecționari particulari 
piteșteni (Vasile Ghițescu, Olga 
Halibei, George Pestrițu), patru 
afișe tip banner, caligrafiate 
manual cu litere din scrierea 
gotică, românească veche, 
chineză și persană. 

Cuvântul de deschidere i-a 
aparținut lui Octavian Mihail 
Sachelarie, managerul instituției 
organizatoare: „Sunt foarte 
mulți tineri prezenți astăzi aici, 
pentru că în fond arta și 
meșteșugul caligrafiei li se 
adresează. Suntem în fața unei 
expoziții unicat în România și mă 
bucur că este rodul activității 
colegilor mei de la Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu″ 
Argeș, Lucreția Picui și Gabriela 
Tomescu, inițiatoarele și 
coordonatoarele acestui proiect 
inedit. Cui mai folosește 

caligrafia astăzi? Expoziția de 
față nu reflectă numai suflet și 
îndemânare, ci și o reîntoarcere 
la natura umană. Propun ca 
această expoziție să fie de acum 
încolo itinerantă, să fie văzută, 
apreciată și dusă mai departe de 
alte biblioteci interesate de 
aceste experiențe.” 

Inițiatoare și coordonatoare 
a acestui proiect, bibliotecara 
Lucreția Picui, a subliniat 
importanța păstrării și 
menținerii peste timp a artei 
scrierii tradiționale, iar 
bibliotecara Gabriela Tomescu, a 
subliniat,din punct de vedere 
istoric, importanța scrisului și a 
cărții. 

Prof. Tatiana Ciurea, 
parteneră în proiect alături de 
arhitect Ana-Ilinca Moraru-
Ciurea, sunt cele care au realizat 
afișul în limba chineză și cel cu 
scrierea veche românească. La 
vernisaj, Tatiana Ciurea a 
afirmat: „Pentru mine, scrierea 
este o operă de artă, ca și 
pictura. În scrisul de mână se 
imprimă personalitatea 
fiecăruia. Există o coordonare 
între minte, inimă și mâna 
omului.” 

Invitatul special al acestui 
eveniment a fost ilustratorul de 
carte Cristina Ionescu—
Berechet, care face parte din 

familia renumitului arhitect 
Berechet din Câmpulung-
Muscel. Despre lucrările ei 
expuse în cadrul expoziției, 
aceasta ne-a declarat: „Aceste 
patru lucrări sunt «anluminuri» - 
adică inițialele care ornau în 
vechime cărțile religioase de 
inspirație occidentală. Pe simeze 
am expus literele «B» și un «D», 
inițiale (letrine) cărora l-am 
atașat scene biblice și 
mitologice. Personal, am pornit 
de la a copia inițialele din 
operele vechi pentru a-mi însuși 
tehnica și am ajuns la a avea 
compoziții proprii.” 

În încheierea vernisajului, 
managerul bibliotecii a decernat 
cursanților diplome de 
participare la cursul de caligrafie 
și legătorie de carte. 

Pentru a atrage și mai mulți 
tineri la acest curs, partener în 
proiect Gabriela Tomescu,  
susținut în fața publicului adunat 
la sala de conferințe două 
materiale power-point despre 
istoria scrisului și despre 
legătoria de carte în Evul Mediu. 

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș  

Pe 24 februarie, de la ora 
17.30, Biblioteca Județeană 
Argeș a sărbătorit Dragobetele, 
sărbătoarea iubirii la români, 
printr-un spectacol muzical de 
excepție susținut de elevi și 
profesori ai Liceului 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. 

Cu ocazia acestei frumoase 
sărbători, elevii, acompaniați de 

profesorii lor, au susținut un 
frumos concert de muzică, 
dorind mult să-și exprime 
atitudinea față de înaltul 
sentiment al dragostei și față de 
arta frumosului. Publicul prezent 
la acest eveniment s-a lăsat 
purtat de mirajul muzicii de 
calitate, spectacolul oferind un 
prilej deosebit de apropiere față 
de fenomenul cultural.  

Tinerii care și-au pus în 
valoare talentele artistice au 
fost: Teodor Mondiru (flaut), 
Andreea Radu (canto popular), 
Mihaela Pițigoi (fluier), Elisabeta 
Voiculescu (canto popular), 
Valentin Poienariu (voce, muzică 
ușoară), Dan Macavei (voce, 
muzică ușoară), Ana Maria 
Dumitrache (nai), Ana Maria 

Trandafir (canto popular), 
George Mărgineanu (canto 
popular), Adina Ghiță (canto 
popular), Simona Lungu (canto 
popular), Ana Maria Răducanu 
(canto popular), coordonați de 
profesorii Raluca Grancea, 
Georgeta Chițoran, Daniela 
Calceriu, Gina Tănase și Grațiela 
Tofan.  

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

Spectacol muzical de Dragobete, la Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu″ Argeș  
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Educație pentru sănătate, educație pentru viață  

Miercuri, 11 februarie, de la 
ora 11.00, Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu″, în parteneriat 
cu Școala Gimnazială „Negru-
Vodă″, au desfășurat o activitate 
educativă dedicată sănătății 
copiilor, având ca temă „Igiena 
dentară la copii și noua mea 
periuță de dinți electrică”. 
Manifestarea este inclusă în 
cadrul proiectului educațional 
„Extramuros - Educația pentru 
sănătate, educație pentru 
viață”, încheiat între bibliotecă 
și mai multe școli din Pitești. 

Din perspectiva publică, 
sănătatea constituie, datorită 
intereselor sale implicaţii 
individuale, dar şi sociale şi 
demografice, unul dintre 
elementele cele mai vizate de 
politicile şi strategiile 
guvernamentale din întreaga 
lume. 

Subliniind faptul că 
deprinderile de viaţă sănătoasă 
se află într-o strânsă relaţie de 
interacţiune şi interdependenţă, 
se poate spune că fiecare 
abilitate dobândită genereaza o 
alta şi împreună susţin procesul 

de formare a unui stil de viaţă 
sănătos. Astfel, copiii au nevoie 
încă de la cele mai fragede 
vârste de oportunităţi de 
autodescoperire, de exersare si 
dezvoltare a calităţilor, 
aptitudinilor, capacităţilor 
personale şi competenţelor 
sociale care să-i conducă spre o 
viaţă de calitate. 

Activitatea a avut loc în 
incinta școlii și a constat într-o 
prezentare despre sănătatea 
dinților, care a fost susținută de 
medicul stomatolog Ștefan 
Burcea. Elevii clasei a III-a A ai 
Școlii Gimnaziale ″Negru-Vodă″ 
din Pitești, coordonați de 
prof.înv. Adela Lupșa, au primit 
informații prețioase despre 
tehnica periajului corect, care 
stă la baza succesului terapiei 
parodontale. 

Această prezentare a avut 
ca scop principal pregătirea 
micilor elevi pentru o viață 
sănătoasă, având în vedere 
faptul că principala cale de 
transmitere a microbilor la 
nivelul cavității bucale este 
reprezentată de periajul 

incorect al dinților. Existența 
unei dentiții sănătoase nu se 
datorează doar unui stil 
alimentar sănătos, ci mai ales 
unei igiene orale corect 
efectuate, care are un rol 
esențial în menținerea sănătății 
întregului organism uman. 

Dreptul la sănătate este 
unul din drepturile 
fundamentale ale omului, astfel 
încat sănătatea individului 
putând fi definită drept” o stare 
de bine fizică, mentală şi socială 
şi nu doar absenţa bolii sau a 
infirmităţii”. 

Educaţia pentru sănătate la 
nivelul şcolii reprezintă una din 
principalele căi de promovare a 
cunoştintelor corecte privind 
diferitele aspecte ale sănătaţii şi 
totodată de formare a 
atitudinilor şi deprinderilor 
indispensabile unui 
comportament responsabil si 
sănătos. 

 
Cristina Marinescu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

Europa în tradiții culinare 

Pentru o mai bună 
cunoaștere a tradițiilor și 
obiceiurilor din  țările europene, 
săptămâna trecută, 
reprezentanții Centrului Europe 
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș 
au susținut pentru elevi de la 
Școala Gimnazială ”Ion Pillat” din 
Pitești o sesiune de informare 
referitoare la tradițiile culinare 
europene, cu accent 
pe specialități locale din anumite 
state membre ale Uniunii 
Europene. 

Activitatea a debutat cu 
prezentarea de informații 
despre elementele care 
diferențiază bucătăria 
europeană de cea asiatică. 

Cu toate că tradițiile 
culinare europene diferă de la o 
țară la alta, acestea au și 
caracteristici comune. În acest 
sens, pe baza unui material 
realizat de două voluntare ale 
Centrului Europe Direct Argeș, 

respectiv Adriana Dragomir și 
Oriana Popescu, tinerii au fost 
încântați să descopere câteva 
rețete de preparate tradiționale 
din țările europene, renumite 
pentru gustul lor. 

Astfel, Belgia este faimoasă 
pentru ”midiile cu cartofi prăjiți”, 
carnea de iepure făcută în sos de 
bere și minunatele ”gauffre”, în 
Grecia predomină salatele unice 
care au la bază uleiul de măsline, 
ce le dă un gust deosebit, Austria 
are ca preparate culinare 
renumite ”șnițelul vienez” și 
”ștrudelul cu mere”, în Finlanda 
nu lipsește peștele, un lucru 
normal pentru o țară aflată lângă 
mare și care este bogată în 
lacuri, iar Ungaria se mândrește 
cu ”gulașul”, care este o tocană 
ce are la bază carnea de vită, 
paprika, ardei și ceapă, numai 
bună pentru a o încerca. Este, de 
asemenea, cunoscut faptul că în 
bucătăria germană există peste 
1500 de rețete numai pentru 

prepararea cârnaților, iar Franța 
este campioana mondială în 
privința brânzeturilor, având în 
jur de 480 de sortimente. 

În partea a doua a 
evenimentului, elevii au 
interacționat și au descoperit 
prin întrebări și ghicitori tradițiile 
culinare specifice Europei. În 
acest fel tinerii au mai adăugat o 
piesă a puzzle-ului în  bagajul de 
cunoștințe pe care și-l formează 
cu privire la valorile și cultura 
europeană. 

 
Georgeta Nicolescu Ștefan 

Consilier de comunicare 
Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș 
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În perioada 23-28 ianuarie, 
Asociația CHINARO și Ambasada 
Republicii Populare Chineze la 
București, cu sprijinul Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu″ Argeș 
și al autorităților publice locale, 
au organizat, în holul bibliotecii, 
cu ocazia Anului Nou Chinezesc, 
expoziția „Memoria Republicii 
Populare Chineze. Artă, cultură și 
istorie la superlativ”. 

La deschiderea expoziției, 
care a avut loc miercuri, 25 
februarie, de la ora 16.00, au fost 
prezenți noul ambasador al 
Republicii Populare Chineze la 
București, Excelența Sa Xu 
Feihong, președintele Consiliului 
Județean ″Dinicu Golescu″ Argeș, 
Florin Tecău, managerul 
bibliotecii, Octavian Mihail 
Sachelarie,  reprezentanți ai 
mediului academic, jurnaliști, 
elevi, studenți. 

Aflat pentru prima dată în 
județul Argeș în calitate de nou 
ambasador, Excelența Sa Xu 
Feihong a împărtășit publicului 
prezent la eveniment impresiile 
sale despre vizita sa oficială în 
Argeș: „Este un eveniment 
deosebit în ceea ce privește 

Republica Populară Chineză 
pentru că sărbătorim Anul Nou 
Chinezesc, o sărbătoare 
tradițională foarte importantă 
pentru poporul nostru. Uitându-
mă la tablourile și cărțile despre 
China expuse la bibliotecă, mă 
simt ca acasă în China. Județul 
Argeș și municipiul Pitești au o 
așezare geografică potrivită, 
precum și o tradiție istorică 
culturală bogată. Au resurse 
turistice și o industrie modernă, 
dezvoltată. Sper în continuitatea 
colaborării dintre China și județul 
Argeș. În calitate de nou 
ambasador, am sarcina de a 
promova județul Argeș în China.” 

La finalul evenimentului, au 
urmat două momente artistice 
susținute de naistul Ionuț Cârstea 
și Cătălin Iancu și de tenorul 
chinez Fang Shuang, student la 
Conservator în București. 

Expoziția „Memoria 
Republicii Populare Chineze. 
Artă, cultură și istorie la 
superlativ” a cuprins fotografii 
imortalizând cele mai importante 
momente ale istoriei moderne a 
Chinei, obiecte decorative 
provenind de la Ambasada 

Republicii Populare Chineze la 
București și cărți din colecțiile 
Bibliotecii Județene ″Dinicu 
Golescu″ Argeș. 

În vitrinele din holul 
bibliotecii, expoziția a reunit 
lucrări valoroase din colecțiile 
Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu″ Argeș. Astfel, cele mai 
importante obiective turistice ale 
Chinei s-au regăsit în albume și 
enciclopedii cu imagini deosebit 
de frumoase; relațiile diplomatice 
dintre România și China au fost 
evidențiate de lucrări 
reprezentative, iar literatura 
chineză a fost  reflectată în 
expoziție prin antologii de poezie 
chineză, legende, nuvele, povești, 
fabule și teatru. 

 
Sabina Busuioc 
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Ambasadorul Chinei în vizită la Biblioteca Județeană Argeș 

Uniunea este fondată pe 
respectul pentru demnitatea 
umană, libertate, democrație, 
egalitate, stat de drept și 
respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a minorităților.  

În acest sens, la finalul lunii 
februarie 2015, Centrul Europe 
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș 
a organizat, pentru elevi de la 
Școala Gimnazială ”Ion Pillat” și 
Școala Gimnazială ”Adrian 
Păunescu” din Pitești, activități 
de informare cu privire la 
Uniunea Europeană și 
importanța valorilor europene. 

În cadrul primului 
eveniment, pe baza unui 
material au fost prezentate 
informații despre Uniunea 
Europeană cu accent pe 
egalitatea de șanse, toleranță, 
nediscriminare, libertate, 
solidaritate, justiție. 

Tinerii au aflat cum Uniunea 
Europeană acționează în numele 
cetățenilor pentru a preveni 

discriminarea pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală, prin 
intermediul legislației europene. 

S-a precizat faptul că 
Uniunea Europeană urmărește 
să consolideze egalitatea de 
șanse între femei și bărbați în 
toate statele membre, prin 
reducerea diferențelor de 
salarizare între aceștia și prin 
creșterea numărului de femei 
ocupând posturi de conducere în 
politică și în afaceri. În prezent, 
procentul femeilor care au 
diverse funcții de conducere 
este redus (14% ambasadori, 9% 
decani, 3% președinți de 
companii și 2% miniștri). 

În partea a doua a 
evenimentului, tinerii au fost 
stimulați să lucreze în echipă și 
au aplicat câteva exerciții 
practice prin care au reliefat 
importanța valorilor europene în 
viața lor. În acest fel au 
conștientizat că nu este bine să 

discrimineze, că toți oamenii 
sunt egali indiferent de 
problemele pe care le au și că 
uneori, a fi tolerant, în viața de zi 
cu zi, reprezintă un atu în plus în 
lucrul cu oamenii din jurul lor.  

Cel de-al doilea eveniment a 
presupus familiarizarea tinerilor 
cu Uniunea Europeană și 
informarea lor cu privire la: 
istoric, instituții comunitare și 
câteva simboluri tradiționale 
specifice țărilor europene. 

Prin organizarea acestor 
tipuri de evenimente, Centrul 
Europe Direct Argeș urmărește  
consolidarea unei cetățenii 
europene active. 

 
Georgeta Nicolescu Ștefan 

Consilier de comunicare 
Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Activități de informare despre valori europene  
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Despre Piteștiul anilor ’50 cu scriitoarea Gabriela Adameșteanu 

Biblioteca Județeană Argeș, 
în parteneriat cu Editura Polirom, 
au organizat conferința „Piteștiul 
din anii ’50. O privire subiectivă”, 
care a avut-o ca invitată specială 
pe scriitoarea Gabriela 
Adameșteanu. Volumele pe 
marginea cărora s-a discutat în 
cadrul conferinței au fost „Anii 
romantici” (Editura Polirom, 
2014) și „Drumul egal al fiecărei 
zile” (Editura Polirom, 2008). 

De ce o conferință despre 
Pitești? Pentru că Gabriela 
Adameșteanu, născută la Târgu 
Ocna, județul Bacău, și-a 
petrecut copilăria și adolescența 
în Pitești, ea absolvind școala 
generală și liceul în orașul nostru. 

În deschiderea 
evenimentului au luat cuvântul 
poeta Denisa Popescu-Martin, 
vicepreședintele Consiliului 
Județean Argeș, Constantin 
Polexe, managerul bibliotecii, 
Octavian Mihail Sachelarie, și 
Ionel Didea, rectorul Universității 
din Pitești. 

«Noi vă considerăm 
piteșteancă. Nu mă refer 
neapărat la Piteștiul ca oraș real, 
ci orașul care înseamnă 
spiritualitate și energie 
intelectuală. Genul de literatură 
pe care-l regăsim în volumul 

„Anii romantici” cuprinde așa 
ceva. O parte dintre personajele 
acestei continue istorii, pentru că 
este vorba despre o continuitate 
istorică pe care acest gen de 
literatură îl poate da, sunt 
schițate într-un melanj de culori. 
În „Anii romantici” ne dăm 
seama ce a însemnat perioada de 
până în 1989, ce a însemnat 
rezistența prin cultură și ce a 
înseamnat trăirea de acest gen 
într-un sistem autoritar. Gabriela 
Adameșteanu este înzestrată cu 
un har. Ea este un intelectual 
care se află în cetate, nu rămâne 
în «turnul de fildeș». Este vitală 
implicarea intelctualilor autentici 
într-o agora care nu mai poate 
respira fără valori culturale”, a 
afirmat Octavian Mihail 
Sachelarie. 

Despre Pitești și despre 
amintirile care i-au rămas în 
minte și în suflet, Gabriela 
Adameșteanu a spus: „Reflexele 
memoriei mele despre viața din 
Pitești rămân foarte 
ficționalizate. Părinții mei, care 
erau profesori, s-au gândit în 
1946 să plece din Târgu Ocna și 
au ajuns, astfel, în Pitești. 
Imaginea părinților mei despre 
Pitești a fost una negativă. Ei 
venind din Moldova, aveau o 

părere foarte bună despre viața 
lor de acolo. Lor li s-a părut 
Piteștiul un oraș inospitalier. Am 
crescut cu o publicitate negativă 
a Piteștiului. Viața noastră în 
Pitești a fost una destul de grea 
din punct de vedere economic. 
Părinții mei erau stresați 
financiar. Eu m-am simțit foarte 
bine în Pitești. Aveam foarte 
multe prietene aici. Viața mea în 
Pitești a fost una afectivă și 
afectuoasă. Moartea tatălui meu 
a fost lucrul care mi-a întunecat 
puțin imaginea orașului. Piteștiul 
devenise pentru mine un oraș 
care avea această încărcătură 
dureroasă.” 

La finalul conferinței, 
autoarea a acordat autografe 
publicului prezent în sală și a 
împărtășit amintiri cu foștii colegi 
de școala și de liceu și cu 
prietenii din tinerețe.  

 
Sabina Busuioc 
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Prelegere de istorie la Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș  

Joi, 12 martie, de la ora 
14.00, Biblioteca Județeană ″
Dinicu Golescu″ Argeș a 
organizat prelegerea „Basarabii 
și începuturile de statalitate ale 
Țării Românești – incertitudini, 
controverse, realități”, susținută 
de jurnalistul Doru Căpătaru, 
membru al Federației 
Internaționale de Jurnalism.  

Expunerea realizată de Doru 
Căpătaru, care este un profund 
cunoscător al perioadei 
medievale românești, s-a centrat 
pe următoarele aspecte: 1. 
Problema descendenței lui 
Basarab I (numit la botez Mihail) 
din Radu Negru Tocomerius, 
Tugomir sau Tihomir; 2. Relațiile 
pe care Basarab I le-a avut cu 
vecinii, în special cu Ungaria; 3. 

campania lui Carol Robert și, 
implicit, strategia lui Basarab I 
care, în urma victoriei de la 
Posada, a consolidat Țara 
Românească ca țară de sine 
stătătoare.  

Locul desfășurării bătăliei de 
la Posada a fosr argumentat de 
Doru Căpătaru ca fiind situat în 
cheile pârâului Limpedea, la mică 
distanță de fosta cetate Poienari 
(castrum Argyas, nu cea 
cunoscută azi ca fiind cetatea lui 
Vlad Țepeș), cu acces în 
depresiunea Poiana Moliviș. 
Cheile Limpedea erau o 
cunoscută cale de transhumanță 
și de legătură cu Transilvania. 

Întreaga întâlnire s-a 
desfășurat sub semnul 
importanței studierii 

documentelor privind istoria 
țării, pentru perioada propusă 
cele mai multe documente 
aflându-se la Budapesta, Istanbul 
ori la Vatican, rămânând încă 
necunoscute istoriografiei 
noastre. 

Inițiatoarea acestei acțiuni a 
fost Simona Nagîț, bibliotecară la 
Secția Religie și Audiții Muzicale.  

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 
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În data de 20 martie s-a 
desfășurat la Biblioteca 
Județeană "Octavian Goga" Cluj, 
un atelier profesional "Bătălia 
Cărților". Un schimb de 
experiență între bibliotecile 
publice care au organizat 
concursul în 2014 și biblioteci ce 
doresc să se alăture proiectului 
în 2015. Cele patru mari teme 
care s-au dezbătut au fost: 
Selecția de titluri pentru Bătălia 
Cărților și achiziția de carte, 
derularea concursului, 
organizarea finalelor județene și 

organizarea finalei naționale. 
„Bătălia Cărților” este un 

concurs de lectură pentru copii 
(11-13 ani) și adolescenți (14-18 
ani) având ca scop stimularea 
lecturii în rândul copiilor și 
adolescenților, promovarea 
literaturii pentru copii și 
adolescenți, stabilirea unor relații 
de colaborare cu editurile din 
România și cu instituțiile de 
învățământ  preuniversitar în 
vederea promovării literaturii 
pentru copii și adolescenți. 
Concursul este inițiat de 

Biblioteca Județeană “Octavian 
Goga” Cluj și derulat în 
parteneriat cu Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România.  

 
Mihaela Penaru 

Vicepreședinte ANBPR  
Filiala Argeș  

Bătălia Cărților - Atelier profesional la Biblioteca Cluj  

Biblionews 

Personalități feminine argeșene. Doamne ale condeiului  

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat 
expoziția Personalități feminine 
argeșene. Doamne ale 
condeiului, ce stă sub semnul 
Zilei de 8 Martie, dedicată în 
exclusivitate scriitoarelor 
argeşene, doamnelor ce fac 
cinste judeţului nostru şi care au 
ajuns la celebritate prin 
activitatea desfăşurată. 

Expoziția reunește cincizeci 
de scriitoare argeșene 
contemporane, poete, 
romanciere, prozatoare ale căror 
volume se regăsesc în colecţiile 
de documente ale bibliotecii, în 
cadrul fiecărei scriitoare fiind 
expuse lucrări reprezentative şi 
lucrări cu autograf. 

Dintre poetele prezente în 
expoziţie, ale căror versuri 
respiră dragoste, feminitate şi 
sensibilitate amintim pe: Allora 

Albulescu Şerp; Cristina Onofre; 
Zina Petrescu; Nicoleta Popa; 
Denisa Popescu; Vavila 
Popovici; poetele de limba 
română si franceză Ileana 
Mălăncioiu și Paula Romanescu; 
Lia Ruse; Mona Vâlceanu; 
Daniela Voiculescu; Carolina 
Ilica, una dintre traducătorii 
prolifici de literatură și poezie 
din România; Gabriela 
Adameşteanu, una dintre cele 
mai cunoscute scriitoare din 
România, cărțile ei fiind traduse 
și publicate în 15 limbi.  

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

Din Colecțiile Speciale ale 
Bibliotecii Județene Argeș sunt 

expuse volume cu dedicații și 
autografe: Marilena Lică-Maşala, 
„Asasinarea unui deceniu de 
iubire: eseu dramatic în cinci 
acte”; Cristina Onofre, 
„Templierii lucrurilor simple”; 
Lucreția Picui, „Fără anestezie”; 
Vavila Popovici, „Popasurile 
vieții”. 

Expoziţia a putut fi admirată 
de publicul larg la Biblioteca 
Judeţeană Argeş în perioada 6—
19 martie 2015. 

 

Cristina Baciu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Biblioclubul soriceilor 

În cadrul proiectului 
„Biblioclubul soriceilor isteți”, 
Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu″ Argeș, prin Secția 
Tinerilor, organizează lunar 
activități interactive, prin care 
copiii au ocazia să-și pună în 
valoare talentul și imaginația. 

Astfel, pentru a marca Ziua 

de 14 februarie, Ziua 
Îndrăgostiților, un grup de elevi 
de la Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă „Sfânta Filofteia″ Valea 
Mare Ștefănești, coordonați de 
pedagogul Monica Petre și 
bibliotecarele Sabina Dumitru și 
Nina Nedelcu, au confecționat 
origami, felicitări și alte obiecte 

decorative. Activitatea a avut loc 
vineri, 13 februarie, de la ora 
10.00, în cadrul centrului. 

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 
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Dragobetele - Sărbătoarea Dragostei la Români  

Dragobetele are rădăcini 
foarte vechi, fiind sărbătorit din 
vremea dacilor după cum se 
spune în volumul numit ,,Tradiții 
și obiceiuri românești". Pentru 
daci, Dragobetele era un 
personaj similar lui Cupidon la 
romani și Eros la vechii greci. 

Dragobetele, numit și 
Năvalnicul sau Logodnicul 
Păsărilor, era un fecior chipeș și 
puternic ce aducea iubirea în 
casă și în suflet. În această zi, 
tinerii se primeneau în haine 
curate de sărbătoare și plecau 
spre pădure pentru a culege flori 
de primăvară (ghiocei, viorele) 
pe care le așezau la icoane și le 
foloseau la diverse forme de 

dragoste. Spre ora prânzului 
fetele fugeau spre case atrăgând 
câte un bărbat care trebuia să le 
prindă și să le fure un sărut ce 
simboliza legământul lor de 
dragoste, de unde și zicala 
„Dragobetele sărută fetele”. Un 
alt obicei al fetelor era să strângă 
zăpada topită și apa de izvor, 
care aveau efecte magice asupra 
lor, atunci când o foloseau 
devenind mai frumoase. Tinerii 
strânși în cete obișnuiau în ziua 
de Dragobete să își cresteze 
brațul în formă de cruce după 
care își suprapuneau tăieturile 
devenind frați de cruce. 

Cu această ocazie, Biblioteca 
Județeană Dinicu Golescu Argeș 

a organizat o expoziție de cărți și 
reviste ce fac subiectul acestei 
sărbători. Dintre materialele 
expuse amintim: Rebreanu, Liviu 
- „Ion"; Holban, Anton - „Ioana";  
Eliade, Mircea —„Domnișoara 
Christina", „Maitreyi"; Uscătescu, 
Constantin - „Ioana"; Drumeș, 
Mihail - „Scrisoare de dragoste", 
Formula AS, Asul verde, 
Informația piteștenilor. 

 
Mihaela Nicolescu 

Liviu Mușuroi 
Bibliotecari 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Biblioteca Județeană Argeș prezentă la Academia de Studii Economice din 
București 

Biblioteca ″Victor Slăvescu″ 
a Academiei de Studii Economice 
din București, cu ocazia reuniunii 
Amicalei Bibliotecarilor și 
Bibliofililor, a organizat joi, 12 
februarie, de la ora 12.00, 
lansarea volumului „Carte, tipar 
și bibliotecă în epoca 
brâncovenească. Mentalități și 
programe culturale”.  

Volumul, care a apărut la 
Editura Tiparg în anul 2014, este 
îngrijit de Octavian Mihail 
Sachelarie, Gheorghe Buluță, 
Agnes Erich, și Victor Petrescu și 
este editat de Biblioteca 
Județeană ″Dinicu Golescu″ 
Argeș și Amicala Bibliotecarilor și 
Bibliofililor. 

Amicala Bibliotecarilor & 
Bibliofililor este un grup informal 

de  profesioniști ai cărții și 
bibliotecilor, interesați de istoria 
și valorile domeniului, dar și de 
tendințele contemporane în 
biblioteconomie și știința 
informării, care și-au propus să 
dezbată anual o anumită temă și 
să realizeze, în consecință, studii 
și articole pentru un volum 
colectiv. Amicala este la al treilea 
an de activitate; întâlnirea din 
anul 2014 a avut loc la Pitești, la 
Biblioteca Județeană ″Dinicu 
Golescu″ Argeș, participanții la 
această conferință prezentând 
studii și articole care au avut ca 
subiect „Anul comemorativ 
Constantin Brâncoveanu (1688-
1714)”.  

Un merit aparte în realizarea 
acestui volum revine 

bibliotecarelor Lucreția Picui și 
Gabriela Tomescu, de la 
Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu″ Argeș, prezente la 
București în calitate de editoare 
ale volumului lansat, 
responsabile cu aspectul tehnico-
grafic al acestuia, dar și pentru 
studiile personale: „Tipăriturile 
brâncovenești din Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu″ 
Argeș” și „Un sfetnic cultural, 
Antim Ivireanul și începuturile 
limbii române moderne”. 
 

Sabina Busuioc 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
 „Dinicu Golescu” Argeș 

„Trăistuța cu povești” a ajuns la Ștefănești  

Joi, 5 martie, de la ora 11.00, 
Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România (Filiala 
Argeș), în parteneriat cu Școala 
Gimnazială nr. 1 Ștefănești și cu 
Primăria orașului Ștefănești, au 
organizat activitatea intitulată 
„Trăistuța cu povești”, care a 
avut ca scop promovarea lecturii, 
dezvoltarea plăcerii de a citi și 
stimularea creativității. 
Activitatea a avut loc în cadrul 
Bibliotecii Orășenești Ștefănești. 

Elevii clasei a III-a și IV-a ai 
Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefănești, 

coordonați de profesoarele 
Luminița Boțârcă, Aniela Luca, 
Ana Maria Tufă Mihalcea și de 
bibliotecara Filofteia Brebu, au 
fost împărțiți pe trei echipe  - 
Zambilele, Toporasii si Ghioceii -, 
în vederea dezlegării misterelor 
ghicitorilor, a rezolvării de 
rebusuri ce au conținut titluri ale 
poveștilor copilăriei și a 
recunoașterii căror opere literare 
aparțineau fragmentele citite și 
personajele principale ale 
acestora.  

La finalul activității, 
bibliotecarele Mihaela Penaru, 

Oana Turcu și Daniela Tudose i-
au premiat pe câștigătorii 
concursului (Cristiana Manolea – 
Premiul I, Daniel Pop – Premiul II 
și Andrei Luca -Premiul III)  și le-a 
oferit acestora și tuturor copiilor 
prezenți la această activitate, 
diplome și cărți din partea 
Bibliotecii Județene ″Dinicu 
Golescu″ Argeș. 

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 
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Călineşti 
 

Mecu, Nicolae (Călineşti, 17 mai 
1945) – 70 de ani de la naştere. 
Cercetător la Institutul de Istorie şi 
Teorie Literară George Călinescu al 

Academiei Române, istoric şi critic literar, 
editor în colaborare al Dicţionarul scriitorilor 
români, II-IV (1998-2003) şi Dicţionarul 
general al literaturii române, A-R. 
 

Curtea de Argeș 
 
Demetrescu, Maria (Mara D’Asty) (Sinaia, 
1871 - Curtea de Arges, iunie 1905) – 110 ani 
de la moarte. Solistă de operă si operetă cu 
studii muzicale la Bucureşti, Paris şi Milano şi 
activitate profesională în cadrul Companiei 
Lirice Bucuresti condusă de George 
Stephănescu, concerte în ţară şi străinătate.  
 

Dobreşti 
 
Brânzea, Nicolae (n. Dobreşti, 6 
iunie 1965) – 50 de ani de la 
naştere. Preot, profesor universitar, 
vicar eparhial, fost secretar de stat 

pentru culte în cabinetul Isărescu.  
 

Leordeni 
 
Creţulescu (Kretzulescu), Nicolae 
(Bucuresti, 1 martie 1812 - Leordeni, 
26 iunie 1900) – 115 ani de la 
moarte. Medic, diplomat, 

Preşedinte al Consiliului de Miniştri de la 
Bucureşti, preşedinte al Academiei Române. 
A fost specialist în chirurgie, fiind creator al 
Şcolii de mică chirurgie de la spitalul Colţea, 
deputat de Muşcel, autor al lucrărilor 
Manualul de anatomie descriptivă (1843); 
Către alegătorii mei din judeţul Muscel 
(1867); Tratatul român de anatomie 
descriptivistă, I, II (1878, 1887); Cugetări 
asupra situaţiunii actuale a Ţării (1891). 

 
Negrasi, sat Bârlogu 

 
Bărbulescu, Simion (Bârlogu, 
Negrași, 17 aprilie 1925 – Buşteni, 
18 decembrie 2008) – 90 de ani de 
la naştere. Profesor de limba 

romană, doctor în filologie, publicist, 
traducător. A publicat peste 700 de articole, 
studii şi eseuri publicate în reviste cultural, 
precum şi 20 de volume de critic şi istorie 
literară, poezii şi traduceri. 
 

 
 

Piteşti 
 

Băjenaru, Dan (Pitesti, 11 mai 1900 
– Bucuresti, 25 mai 1988) – 115 ani 
de la naştere. Pictor impresionist, 
elev al lui G.D. Mirea şi Costin 

Petrescu la Şcoala de Belle Arte din 
Bucureşti, specializat la Paris timp de 5 ani la 
academiile Julian şi Ranson, expozant la 
saloanele oficiale din ţară şi de la New York, 
Los Angeles sau Moscova. S-a specializat ca 
pictor de peisaje urbane, rurale şi portrete.  

 
Dugan, Silvia (n. Pitesti, 24 mai 
1955) – 60 de ani de la naştere. 
Economist, profesor universitar la 
Universitatea ”Constantin 

Brâncoveanu” Piteşti, decan la Facultatea 
Finanţe-Contabilitate, autor de studii, 
articole şi cărţi în domeniu economic. 

 
Dumitrescu, Constantin (Bărbătești, 
30 mai 1936 – Piteşti, 12 iunie 
1980) – 35 de ani de la moarte. 
Istoric, profesor universitar la 

Universitatea din Piteşti, redactor al 
revistelor de specialitate Lucrări Ştiinţifice, 
Studii şi comunicări şi Buletin Ştiinţific, autor 
de cărţi de specialitate cum este volumul 
Dezvoltarea învăţământului în judeţul Argeş.  

 
Man, Mihai (n. Piteşti, 26 aprilie 
1965) – 50 de ani de la naştere. 
Medic primar anatomopatolog, 
profesor la Universitatea din Piteşti: 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, autor 
al volumelor: Anatomia omului, Nursing şi 
Fiziopatologia generală. 

 
Pitești, Alexandru Bogdan (Piteşti, 
13 iunie 1870  – Bucureşti, 12 mai 
1922) – 145 de ani de la naştere. 
Poet, eseist, critic și colecționar de 

artă roman, fondatorul Salonului  
Independenților, după modelul francez al 
„Salonului Socetății Artiștilor Independenți”, 
din Paris, proprietarul primei reviste de artă 
din România, intitulată Ileana. 

 
Popescu, Viola (n. Piteşti, 1 mai 
1955) – 60 de ani de la naştere. 
Medic primar, infecto-contagioase, 

autoare a cărţilor Cefalosporinele în terapia 
infecţiei şi Boli infecţioase. 
 

Poiana Lacului 
 
Dinu, Marin (Poiana Lacului, 8 mai 
1925) – 90 de ani de la naştere. 
Istoric, arheolog, publicist, profesor 

universitar la Universităţile din Iaşi şi 
Bucureşti, autorul unor volume importante, 
cum sunt Dicţionarul de istorie veche a 
României sau Enciclopedia arheologiei si 
istoriei vechi a României. 
 

Rucăr 
 
Pârnuţă, Gheorghe (Rucăr, 31 mai 
1915 – București, 16 iunie 2009). – 
100 de ani de la naştere. Profesor 
universitar doctor, scriitor, membru 

de onoare al Academiei Oamenilor de 
Știință. A desfășurat o activitate științifică 
important, redactând 75 de volume și peste 
400 de articole și studii tipărite. Printre 
titlurile lucrărilor sale menționăm ”Istoria 
Învățământului și gândirea pedagogică în 
Țara Românească”, ”Învățământul în Muscel 
(sec. XVIII-XIX)”, Istoria învăţământului din 
România, ”Monografia Sociologică Rucăr și 
documente rucărene în 10 volume”, 
”Câmpulungeni în revoluția de la 1848”, 
”Argeșeni și Musceleni în războiul din 1877-
1878”, Gândirea pedagogică a generaţiei de 
la 1848, Câmpulung-Muscel ieri şi azi. Istoria 
oraşului, Oameni din Cetatea de scaun. 
Personalităţi şi figuri muscelene sau 
Învăţământul şi cultura în judeţele istorice 
Argeş şi Muscel. Secolul XIII-1864. 
 

Ştefănesti 
 
Brătianu, Constantin/Dinu 
(Ştefănesti, 13 ianuarie 1866 – 
Sighetu Marmaţiei, 20 mai 1950) – 
65 de ani de la moarte. Inginer cu 

studii la Paris, specializat în sectorul 
minier,deputat şi ministru liberal. Ca 
membru al familiei Brătianu, a ajuns 
conducătorul P.N.L. 
 

Carmen Voican 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Aniversările și comemorările anului 2015 în județul Argeș 
aprilie—iunie 



Biblioteca comunală 
Vlădeşti a luat fiinţă în 
primăvara anului 1955. Cu 
sediul la nivelul al doilea al 
clădirii Căminului Cultural, în 
anul 2000 se transferă la 
etajul edificiului Grădiniţei 
nr.3, unde are un spaţiu 
corespunzător. 

În prezent, biblioteca 
dispune de un fond de carte 
de  10598  de unităţi 
bibliografice şi asigură accesul 
utilizatorilor la informaţie, 
lectură, documentare şi 
studiu, indiferent de varstă, 
gen, apartenenţă politică, 
statut social. Biblioteca 
comunală Vlădești, 
promovează lectura, 
comunicarea, educaţia şi 
instruirea tinerilor şi nu 
numai, contribuind în felul 
acesta la dezvoltarea şi 
menţinerea libertăţii 
intelectuale şi a valorilor 
democratice în comunitatea 
noastră. 

Ca urmare a sprijinului 
oferit de Biblioteca 
Judeţeană ,,Dinicu Golescu” 
Argeş  şi a bunăvoinţei 
Consiliului Local, Biblioteca 
Vlădeşti  a aplicat şi a caştigat 
în cea de-a doua rundă a 
programului „Biblionet—
Lumea în biblioteca mea”, 
proiect finanţat de fundaţia 
Bill si Melinda Gates, IREX. 
Biblioteca a fost dotată cu 
patru calculatoare, căşti și 
webcam-uri, un scanner, un 
videoproiector şi o 
imprimantă. Prin acest 
program utilizatorii noştri au 
acces gratuit la internet, pot 
imprima, scana, redacta 
documente, pot trimite e-
mailuri, comunica cu rudele 
din străinătate. Văzând că 
avem avalanşă de utilizatori, 
am accesat încă două proiecte 
la care am mai câștigat două 
calculatoare: 

 „Asociaţia - Ateliere fără 
frontiere – Toți copii au 
dreptul la educație IT”, 
iar noi am depus 
proiectul: „Copiii de la 

sate au acelaşi drept la  
educaţie” – drept urmare 
am câştigat un calculator. 

 Proiect ASSOCLIC.RO, noi 
caştigând încă un 
calculator cu proiectul:  
„Extindere reţea de 
calculatoare Biblionet 
Vlădeştii”. 
Societatea se află într-o 

nouă etapă de dezvoltare, 
tehnologiile de informare şi 
comunicare sunt extrem de 
diversificate şi au pătruns în 
toate domeniile de activitate, 
producând schimbări radicale, 
chiar și pentru orele de curs. 
Biblioteca s-a adaptat şi ea 
acestor tendinţe printr-o 
continuă deschidere către 
nevoile utilizatorilor săi prin 
implicarea în viaţa şi 
activitatea lor. Evoluţia 
bibliotecii, schimbările majore 
survenite în structura 
intereselor şi a nevoilor 
utilizatorilor, perceperea 
lecturii ca instrument de bază 
în dezvoltarea personalităţii, 
precum şi socializarea online, 
(mulţi au fraţi plecaţi în afară 
şi aici pot lua legătura cu ei), 
toate acestea au consolidat 
relaţia bibliotecar-utilizator. 

Percepţia copiilor din ziua 
de astăzi s-a schimbat foarte 
mult, iar noi trebuie să le 
oferim alternative. 
Pentru a mări fondul de carte 
în această perioadă critică, 
când nu sunt bani pentru cărţi 
am accesat un alt proiect 
finanțat de Fundația Mereu 
Aproape. Titlul proiectului 
nostru a fost ,,Dotarea şi 
îmbunataţirea fondului de 
carte al bibliotecii cu rol 
educativ şi de încurajare a 
lecturii”. În urma aplicării 
acestui proiect, am câştigat 
1.500 volume, un sprijin 
important l-a avut domnul 
primar care ne-a asigurat 
transportul pe cheltuiala 
dumnealui. 

În societatea 
informaţională, în care sunt 
vehiculate cantităţi uriaşe de 
informaţii, în care utilizatorul  

 
 
 
 
 
 
 
 

modern doreşte acces rapid, 
oricând şi de oriunde la 
informaţii de cea mai bună 
calitate, Biblioteca VLĂDEŞTI, 
ca furnizoare de servicii, are 
ca preocupări de bază: 
atragerea locuitorilor 
comunei către bibliotecă nu 
doar pentru lectură, ci şi 
pentru a găsi răspuns la 
întrebările din toate 
domeniile cunoaşterii şi a 
vieţii social-economice. 

În acest context, 
biblioteca şi-a adaptat 
atribuţiile şi serviciile la 
nevoile comunitătii. Astfel 
biblioteca a devenit un punct 
forte în comunitatea noastră, 
unde clasicul se îmbină cu 
modernul, iar generaţiile au 
acces la informaţie gratuit. Am 
sintetizat doar câteva aspecte 
ale muncii de bibliotecar 
făcute cu pasiune, dăruire şi 
uneori cu încrâncenare pentru 
a putea pătrunde şi a ne 
impune  în această perioadă 
de schimbare. 

 
Steluța Jugănaru 
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