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SPACE – Biblioteci creative şi comunităţi conectate  

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor 

şi Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR) şi Biblioteca Judeţeană 

“Gheorghe Şincai” Bihor au organizat 

Conferinţa Naţională a ANBPR de 

primăvară, cu tema „SPACE – Biblioteci 

creative şi comunităţi conectate”. 

Evenimentul a făcut parte din seria 

conferinţelor profesionale tradiţionale 

ale Asociaţiei şi a avut loc, în perioada 7-

8 mai. 

La eveniment au participat 

bibliotecari, parteneri, colaboratori, dar 

și reprezentanți ai mediului de business 

și ONG, precum și oficialități locale. Prin 

tema propusă pentru Conferință, s-a 

dorit prezentarea unor exemple de bună

-practică în domeniul proiectelor și 

inițiativelor de dezvoltare comunitară, 

cu participarea voluntarilor și a altor 

suporteri locali ai bibliotecilor. 

„La începutul acestei luni, ANBPR a 

împlinit 25 de ani de activitate. Acest 

moment aniversar reprezintă atât un 

prilej de analiză a activităţii, cât şi o 

bună ocazie de evaluare a 

performanţelor, de planificare şi de 

validare a strategiilor pe termen lung. 

Odată cu maturitatea organizaţională, 

ne dorim să le propunem colegilor noştri 

bibliotecari activităţi profesionale din ce 

în ce mai stimulative şi mai creative. 

Acesta este şi motivul pentru care 

Conferinţa ANBPR de la Băile Felix e 

dedicată proiectelor originale şi reţelelor 

interconectate ANBPR – biblioteci – 

filiale, precum şi comunităţii largi”, a 

declarat preşedintele ANBPR, Dragoş-

Adrian Neagu. 

Prin activităţile şi oportunităţile 

profesionale promovate prin 

intermediul reţelei proprii, ANBPR 

sprijină dezvoltarea profesională a 

bibliotecarilor şi proiectarea de noi 

servicii de bibliotecă. Cu participarea 

utilizatorilor, bibliotecile devin tot mai 

mult centre nodale ale comunităţii, 

favorizând accesul democratic la 

informaţii şi educaţie, precum şi 

incluziunea digitală a diferitelor categorii 

de utilizatori. La eveniment au participat 

peste 100 de bibliotecari, parteneri, 

colaboratori, dar şi reprezentanţi ai 

mediului de business şi ONG, precum şi 

oficialităţi locale. 

 

Mihaela Penaru, vicepreședinte  

ANBPR - Filiala Argeș  
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Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă - Achiziția de publicații (I)  

Constituirea, completarea, 
reînnoirea colecțiilor sunt 
obiectivele principale ale 
bibliotecii, în jurul cărora se 
desfășoară întreaga activitate a 
instituției. 

Achiziția de publicații este 
una dintre activitațile esențiale 
ale bibliotecii care asigură 
creșterea numărului volumelor, 
colecțiilor și îmbogățirea valorică 
și spirituală a bibliotecii și se 
bazează pe câteva tendinţe 
directoare: 

-dezvoltarea colecţiilor deja 
existente şi acoperirea lipsurilor; 

-îmbogăţirea fondului cu noi 
apariţii editoriale, în funcţie de 
specificul, structura şi tradiţia 
bibliotecii; 

-orientarea politicii de achiziţii 
în raport cu schimbarea 
cerinţelor de informare şi 
documentare ale publicului 
cititor. 

Bibliotecile publice 
achiziționează cu preponderență 
următoarele categorii de 
documente: enciclopedii, tratate, 
dicționare, monografii, repertorii, 
bibliografii, istoriografii, ziare, 
reviste, anuare, resurse 
electronice (CD-uri, DVD-uri, baze 
de date de cărți și reviste 
electronice), colecții speciale. 

Bogăția unei colecții se 
evaluează prin varietatea și 
disponibilitatea sa și nu numai 
prin numărul de documente pe 
care le deține. De asemenea, în 
încercarea de a constitui o 
colecție coerentă achizițiile 
trebuie îmbinate cu eliminările. 

Etapele realizării activității 
de dezvoltare a colecțiilor 
bibliotecii 

Activitatea de completare a 
colecțiilor se realizează în 
colaborare permanentă cu 
compartimentele și filialele 
bibliotecii și presupune: 

1. Informarea asupra pieței de 
publicații prin accesarea paginilor 
web ale editurilor și librăriilor on-
line, consultarea cataloagelor și 
planurilor editoriale, culegerea 
de informaţii cu ocazia târgurilor 
de carte.  

2. Selecția publicațiilor este o 
operațiune de mare răspundere, 

determinând în final calitatea 
conținutului colecțiilor și 
utilitatea acestora. Personalul 
răspunzător de activitatea de 
selecție trebuie să se identifice cu 
interesele utilizatorilor și 
totodată ale bibliotecii, să devină 
un filtru între imensa cantitate 
informațională existentă și 
obiectivele bibliotecii. 

Selecția se face ținându-se 
seama de: profilul bibliotecii, de 
sarcinile acesteia; de fondurile 
bănești repartizate; de cerințele 
utilizatorilor, având în vedere 
domeniile noi ce au cunoscut o 
evoluție rapidă în știință și 
cultură; de cadrul de 
informatizare al bibliotecii; de 
calitatea informației. 

3. Achiziția propriu-zisă 
Dezvoltarea colecțiilor are în 

vedere completarea permanentă 
a fondului de documente 
deținute de bibliotecă prin : 

● achiziția directă de carte prin 
procedura de cumpărare 
  Cumpărarea este principala 
cale de completare a colecțiilor. 
Achiziția se poate efectua direct 
de la producătorul de publicații 
(edituri româneşti sau străine, 
agenţi economici a căror 
activitate este producţia de carte 
sau universităţi, institute de 
cercetări etc)  sau indirect printr-
un furnizor intermediar 
specializat (societăţi comerciale 
care au ca obiect de activitate 
difuzarea publicaţiilor de orice 
tip, produse pe teritoriul 
României sau aduse din 
exterior) . 

● abonamente la publicații 
periodice - ziare și reviste tipărite 

Ca și în cazul achizițiilor de 
documente monografice sau 
cumpărării de documente 
electronice, întocmirea 
abonamentelor presupune 
parcurgerea anumitor pași: 
cunoașterea și respectarea 
stucturii colecțiilor de periodice 
existente în bibliotecă; stabilirea 
fondului bugetar alocat 
abonamentelor anuale sau 
trimestriale; analiza ofertelor de 
prețuri transmise de distribuitori; 
întocmirea comenzilor ferme
(numărul curent, titlul 

publicației,ISSN-ul, numărul de 
exemplare, valoarea 
abonamentului); semnarea 
contractelor; preluarea și 
onorarea facturilor.  

● donații primite de la 
persoane fizice sau juridice 

Donația este calea pe care se 
dezvoltă, curent și retrospectiv, 
colecțiile de documente 
românești și străine oferite cu 
titlu gratuit de către persoane 
fizice (autori, descendenți ai 
autorului, persoane particulare 
etc.), sau juridice (edituri, 
asociații culturale, organizații 
guvernamentale și non-
guvernamentale, ambasade etc.). 
Potențialii donatori trebuie să 
trimită o ofertă cu lucrările pe 
care intenționează să le doneze, 
în vederea realizării selecției 
titlurilor de interes pentru 
colecțiile bibliotecii. 

Strategia de selectare a 
donațiilor trebuie fundamentată 
pe câteva elemente esențiale: 
valoarea conținutului 
informațional al colecției donate; 
gradul de conservare al 
documentelor; notorietatea 
donatorului; locul deținut de 
editura donatoare pe piața de 
carte.  

● schimb interbibliotecar : 
intern și internațional;  

Schimbul interbibliotecar 
reprezintă un schimb de 
publicații între biblioteci, pe baza 
unor relații de colaborare și a 
unor protocoale semnate și are 
ca obiect de schimb publicațiile 
proprii, editate de bibliotecă 
( cărți, reviste, anuare, rapoarte, 
ghiduri, cataloage). 

Schimbul internațional este o 
formă de cooperare între țări prin 
care se obțin documente străine 
de la partenerii cu care biblioteca 
întreține relații de schimb.  

 
Lucreția Frusina-Vlad  

Șef serviciu Catalogare și 
Informare Bibliografică  

Ghidul bibliotecarului debutant 

http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Scrisoare-de-donatie.pdf
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Training de dezvoltare profesională pentru bibliotecarii argeşeni  

Miercuri, 8 aprilie, la ora 
12.00, Biblioteca Județeană ″
Dinicu Golescu″ Argeș a 
organizat evenimentul de 
lansare a celei de-a doua ediții a 
concursului național de lectură 
„Bătălia cărților”, care are ca 
scop stimularea lecturii în rândul 
copiilor și adolescenților. 
Concursul, care se va derula în 
perioada aprilie-octombrie 2015, 
este structurat pe două categorii 
de vârstă: 11-13 ani și 14-18 ani. 

În deschiderea 
evenimentului, Mihaela Voinicu, 
directorul-adjunct al Bibliotecii 
Județene Argeș și coordonatorul 
acestui proiect, a transmis 
copiilor prezenți în sală îndemnul 
de a participa la cea de-a doua 
ediție a concursului „Bătălia 
cărților”: „Este un proiect pe 
care am încercat să-l facem cât 
mai plăcut și mai atrăgător. În 
esență, în acest concurs este 
vorba de cărți. Mesajul nostru 
esta acela de a citi. De ce să 
citiți? Pentru că numai citind veți 
afla mai multe lucruri despre 
anumite idei, fapte, evenimente, 
și, mai ales, vă puteți dezvolta 
propriile argumente în vederea 
susținerii unor opinii, a 
diferențierii binele de rău și a 
asumării alegerilor în viață”.  

Managerul bibliotecii, 
Octavian Mihail Sachelarie, a 

accentuat ideea necesității 
lecturii în procesul de formare și 
educare a tinerilor: „Lectura 
trebuie să devină o obișnuință în 
viața tinerilor, pentru că numai 
astfel se poate forma o pregătire 
temeinică și se poate lărgi 
orizontul de cunoaștere. În timp, 
lectura devine o pasiune și o 
stare de viață. Fără lectură nu se 
poate. Participând la acest 
concurs, toți veți fi câștigători, 
pentru că veți afla ce înseamnă 
cunoașterea adevărată”. 

Cele două câștigătoare ale 
primei ediții a concursului 
„Bătălia cărților” au împărtășit 
publicului prezent câteva 
impresii despre experiența lor în 
calitate de participante la acest 
concurs: „M-am decis să particip 
la acest concurs cu scopul de a 
citi cărți. Prin  acest concurs vă 
puteți îmbogăți cunoștințele și 
veți învăța cum să vă stăpâniți 
emoțiile. Aici, am găsit cartea 
mea de suflet. Fiecare carte citită 
este o cărămidă pe care o 
adăugați fundației și formației 
voastre” (Bianca Lăducă, 
câștigătoare la categoria 14-18 
ani); „Pasiunea mea este lectura. 
În acest concurs, am trăit alături 
de personaje și am găsit 
satisfacții alături de ei. Voi citi cu 
mare interes cărțile acestei ediții, 
pentru că doresc să le descopăr 

și pe acestea” (Lavinia Muzura, 
câștigătoare la categora 11-13 
ani)”. 

În cadrul acestui eveniment, 
a avut loc și finala concursului 
„Citește, imaginează și 
desenează!”, lansat de Secția 
Tinerilor cu ocazia Zilei 
Internaționale a Cărții pentru 
Copii (2 aprilie). În cadrul acestui 
concurs, copiii au avut de realizat 
designul coperților cărților 
preferate. Toți participanții la 
acest concurs au primit diplome, 
iar câștigătorii au primit premii 
constând în cărți.  

Premianții acestui concurs 
au fost desemnați următorii 
elevi: Alexandra Mihaela Ilie 
(Premiul I), Ana Maria Uleanu 
(Premiul II) , Valentin Litră și 
Chirculescu Paul (Premiul III). 

La finalul evenimentului, 
elevii Cursului de limba franceză, 
pregătiți de bibliotecara Ramona 
Postu, au încântat publicul cu un 
moment artistic care a constat în 
punerea în scenă a mai multor 
fragmente din piesa de teatru 
„Un pedagog de școală nouă”, de 
I. L. Caragiale. 
 

Sabina Busuioc 
bibliotecar,  

Biblioteca Judeteana 
„Dinicu Golescu"  

Formare profesională 

Ziua de 23 aprilie a fost 
declarată, Ziua Naţională a 
Bibliotecarului, această dată fiind  
aleasă de UNESCO drept Ziua 
Mondială a Cărţii. Cu această 
ocazie, în perioada 21-
22.04.2015, Biblioteca Județeană 
”Dinicu Golescu” Argeș în 
colaborare cu Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecile Publice din România, 
a organizat un curs intensiv de 
perfecționare pentru 
bibliotecari, cu tema ”Tehnici de 
cunoaștere și comunicare cu 
segmentele de public”. 

Prima zi a cursului a fost 
destinat principalelor tehnici de 
cunoștere și comunicare cu 
segmentele de public si anume: 

segmentarea publicului prin 
tipologii și adresabilitate, 
comunicare organizațională, 
tipologii comportamentale ale 
angajatului în relația cu 
beneficiarii și programe 
destinate categoriilor de 
utilizatori ai serviciilor oferite de 
biblioteci. Cursul a urmat, a doua 
zi, cu un atelier interactiv centrat 
pe dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare cu tematicile: 
Dezvoltarea capacităţilor de 
comunicare, Ateliere practice de 
testare comportamentală în 
relaţiile interumane şi Ateliere 
de lucru, studii de caz, lucru în 
echipe.  

Cursul a fost susținut de 
către domnul Victor Blănaru, 

specialist în comunicare la 
Ministerul Culturii (Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură) 
alături de doamna Silvia 
Nestorescu, coordonatorul 
serviciului de Formare 
profesională din cadrul ANBPR. 

Acest curs s-a bazat pe 
metode interactive, moderne, cu 
numeroase aplicații practice și 
exerciții, oferind celor 18 
bibliotecari participanți, 
posibilitatea de a-și dezvolta 
rapid atitudinile, abilitățile și 
competențele în domeniul 
comunicării și al lucrului în 
echipă. 

 

Daniela Tudose 
secretar  

ANBPR-Filiala Argeș  

Activități în bibliotecă 

S-a dat startul ediției a II-a a concursului „Bătălia cărților”, la Biblioteca 
Județeană Argeș 
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Informare și comunicare – motorul dezvoltării durabile 

Cu prilejul Săptămânii 
Naționale a Voluntariatului (11 
– 17 mai), copiii voluntari ai 
Secției Tinerilor din cadrul 
Bibliotecii Județene ,,Dinicu 
Golescu” Argeș au făcut o vizită 
la Centrul de Îngrijire și 
Asistență Pitești, pentru a oferi 
flori, zâmbete și emoții 
persoanelor care au decis să-și 
petreacă viața aici. Evenimentul 
s-a desfășurat sub sloganul ,,9 
ne pasă” și a inclus cântece, 
poezii și fragmente de proză 
emonționante (,,Dor de mamă”, 
,,Mama, doar mama”, ,,Casa 
părintească nu se vinde”, 
,,Bunicul” și ,,Bunica” de Barbu 
Ștefănescu Delavrancea). 

În timpul programului copiii 
voluntari au dăruit flori 
doamnelor prezente aducând o 
rază de bucurie și un zâmbet  pe 
chipul lor. Bucuria a fost trăită 
intens de ambele părți, 
voluntarii simțind că oamenii de
-acolo ar fi putut să le fie părinți 
sau bunici. Prin această 
activitate, copiii au conștientizat 
că voluntariatul dezvoltă o serie 
de abilități și competențe 
sociale cum ar fi solidaritatea, 
toleranța, încrederea și spiritul 
civic; oferă posibilitatea  
interacțiunii cu grupuri sociale 
diferite cu care nu se 
interacționează în mod curent 
în activitățile obișnuite. 

Voluntarii Secției Tinerilor nu 
vor rămâne indiferenți, ci vor 
continua să se implice în 
problemele comunității. 

 
Ramona Postu 

bibliotecar,  
Biblioteca Județeană  

"Dinicu Golescu" 

La finalul lunii aprilie 2015, 
Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii ”Dinicu Golescu” Argeș 
a organizat o conferință cu 
privire la aspectele practice ale 
implementării Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 
pentru perioada 2014-2020 care 
s-a adresat multiplicatorilor de 
informație europeană și 
funcționarilor publici din zone 
rurale ale județului Argeș. 

La deschiderea 
evenimentului au luat parte 
domnul Octavian Mihail 
Sachelarie, director al Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș 
și doamna Mihaela Voinicu, 
coordonator Europe Direct 
Argeș, care au punctat 
importanța rolului instituțiilor 
publice în diseminarea 
informațiilor cu privire la 
Programul Național de 
Dezvoltare Rurală. 

Invitatul special al acestei 
conferințe, domnul Florin 
Povarnă - coordonator județean 
al Compartimentului de 
Dezvoltare Rurală al județului 
Argeș - Autoritatea de 
Management pentru PNDR a 
reliefat importanța accesării 
fondurilor europene pentru 
dezvoltare rurală, în contextul 
noului exercițiu bugetar 2014-
2020 și a prezentat câteva 
exemple de bune practici și surse 
de informare necesare celor 
interesați în depunerea 

aplicațiilor referitoare la 
dezvoltare rurală. 

Toți cei prezenți la seminar 
au aflat informații utile pentru 
diseminarea lor în comunitate 
despre Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR) care este responsabilă de 
primirea și înregistrarea cererilor 
de finanțare, contractarea 
proiectelor pentru măsurile 
PNDR delegate de Autoritatea de 
Management și responsabilă 
pentru funcția de plată pentru 
toate măsurile din PNDR, precum 
și informații despre Agenția de 
Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) care este 
responsabilă de primirea 
formularelor cererilor de 
angajament și de plată pentru 
măsurile cu plăți compensatorii 
pe suprafață. Totodată, aceștia 
au aflat despre cum AFIR deleagă 
către APIA o parte din atribuțiile 
specifice aferente măsurilor ce 
implică plăți compensatorii. 

S-au purtat discuții cu privire 
la alocarea financiară a Uniunii 
Europene din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR), acordată României 
pentru implementarea 
Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
pentru setul de măsuri privind 
investiții în fermă și în 
întreprinderi rurale, mediu și 
climă, precum și transfer de 

cunoștinte și acțiuni de 
informare. 

Participanții au fost 
interesați să afle cum pot 
depune anumite proiecte în 
domeniul dezvoltării 
exploatațiilor și a întreprinderilor 
în mediul rural, respectiv sub-
măsura 6.1. „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri”, sub
-măsura 6.2. „Sprijin pentru 
înființarea de activități 
neagricole în zone rurale” și sub-
măsura 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici”. 

În holul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș, voluntari 
ai centrului de informare 
europeană au distribuit mape și 
materiale informative tuturor 
celor care au participat la 
conferință, materiale provenite 
atât de la Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, 
cât și de la Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale din 
România. 

 

Georgeta-Elena Nicolescu 
consilier de comunicare Europe 

Direct Argeș din cadrul  
Bibliotecii Județene  

„Dinicu Golescu” 

Spre mai binele comunității alăturați-vă nouă!  
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Biblioteca Județeană 
Dinicu Golescu Argeș a 
organizat în data de 14 aprilie 
2015 activitatea  O planetă 
albastră și pe viitor – oră de 
informare și prezentare 
power point, lectură de 
compuneri, cu privire la 
schimbările climatice, în 
vederea formării unei viziuni 
în ceea ce privește protejarea 
conștientă a mediului 
înconjurător, formarea 
sensibilității elevilor față de 
mediul natural, 
recunoașterea problemelor 
globale, precum și 
necesitatea implicării active a 
acestora. La acest eveniment 
au participat 20 de elevi și 

cadre didactice de la Școala 
Gimnazială Petre Țuțea din 
Boteni. 

Dl. prof. George Badea de 
la Liceul Teoretic Ion 
Mihalache din Topoloveni, 
citându-l pe Petre Țuțea 
"Intelectul e dat omului, după 
părerea mea, nu ca să 
cunoască adevărul, ci să 
primească adevărul. 
Libertatea omului e parte 
divină din el" a ținut un 
discurs cu privire la mediul 
înconjurător, captând atenția 
publicului, și interacționând 
cu aceștia. 

În cadrul parteneriatului 
Creație și recreație în 
bibliotecă, desfășurat de 

către Biblioteca Județeană 
Dinicu Golescu Argeș  cu  
Școala Gimnazială Petre Țuțea 
din Boteni, au mai avut loc 
expozițiile 1 Martie – 
Mărțișoarele primăverii 
(28.02.2015-9.03.2015) și 
Paștele – Fantezie, culoare, 
spiritualitate  (6.04.2015-
19.04.2015), expoziții 
realizate cu obiecte deosebit 
de frumoase lucrate manual 
de către elevii școlii.  

 
         Cristina Baciu, 

Iulia Tue 
bibliotecari  

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu”  

În data de 9 mai 2015, 
Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș a celebrat Ziua 
Europei, cu scopul de a marca 
aniversarea discursului istoric 
rostit de Robert Schuman, 
ministrul francez al afacerilor 
externe, prin care acesta făcea 
apel la națiunile Europei să se 
alăture unui proces de integrare 
fără precedent. 

Deschiderea oficială a 
evenimentului, intitulat ”Europa- 
provocări și vise împlinite”, s-a 
făcut într-o atmosferă de 
sărbătoare, cu baloane, steaguri 
ale țărilor Uniunii Europene și 
multă voie bună. 

În sala de conferințe a 
Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș a avut loc o 
conferință, dedicată cadrelor 
didactice din judetul Argeș, de 
promovare a unor proiecte cu 
finanțare europeană și 
valorificare a experienței 
acestora în realizarea activităților 
desfășurate pe teme europene, 
dar și evidențierea importanței 
pe care o au colaborările 
educaționale europene.  

Coordonatorul Centrului 
Europe Direct Argeș, doamna 
Mihaela Voinicu, a reliefat în 
cadrul conferinței, surse 
europene de informare și 

formare pentru profesorii 
interesați în a depune viitoare 
proiecte cu fonduri europene sau 
aplicații pentru anumite 
programe europene derulate 
prin intermediul unor instituții 
comunitare. 

Au fost susținute prezentări 
în plen cu exemple de bune 
practici în implementarea de 
proiecte derulate în instituții de 
învățământ din Argeș. Erasmus+, 
Leonardo da Vinci, Comenius, 
POSDRU, Euroscola, Fondul 
pentru Solidaritate 
Internațională, Etwinning, 
”Europa, casa noastră” sunt 
numai câteva din programele 
europene promovate, urmând ca 
o parte din proiectele susținute 
să fie promovate în Buletinul 
informativ realizat de către 
Europe Direct Argeș și în mediul 
online, prin intermediul 
instrumentelor de comunicare 
ale centrului european de 
informare. 

În cadrul vernisajului 
expoziției-concurs ”Europa, casa 
mea”, expoziție realizată cu 
lucrări ale elevilor din școli și 
licee argeșene, au fost premiate 
cele mai bune lucrări, de la 
secțiunile de postere și desene.  

Simultan cu conferința, 
în holul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș s-au 

desfășurat 3 ateliere tematice, 
de promovare a creativității 
elevilor din școli argeșene, 
realizate în parteneriat cu Școala 
”Ion Minulescu”, Școala 
Gimnazială ”Adrian Păunescu”, 
Școala Gimnazială ”Ion Pillat”, 
Liceul de Artă ”Dinu Lipatti”, 
Școala Gimnazială ”Nicolae 
Bălcescu” din Pitești și Școala 
Gimnazială Nr. 1 din Ștefănești. 
Peste 100 de tineri argeșeni și-au 
putut exersa îndemânarea în 
conceperea manuală a diverselor 
obiecte precum: măști de 
carnaval, magneți de frigider cu 
simboluri europene, figurine din 
orez, carnețele colorate, cutiuțe 
de bijuterii. 

La sfârșitul 
evenimentului, realizat în 
parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Argeș,  au fost 
distribuite gratuit, în centrul 
Piteștiului, materiale informative 
provenite de la Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, 
tuturor cetățenilor interesați de 
tematica europeană.  

 
Ionela Panait 

 consilier de comunicare 
Centrul Europe Direct din cadrul  

Bibliotecii Județene  
„Dinicu Golescu”   

Ziua Europei sărbătorită la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș  
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„Templul viselor” - o pledoarie pasionantă despre carte, lectură și bibliotecă  

Miercuri, 6 mai 2015, la ora 
16.00, Biblioteca Județeană ″
Dinicu Golescu″ Argeș a organizat 
un eveniment cultural mult 
așteptat: lansarea volumului 
„Templul viselor” (Editura Tracus 
Arte, București, 2015), autor 
Octavian Mihail Sachelarie.  

Evenimentul a prilejuit 
prezența unor nume importante 
ale vieții culturale și literare 
românești, care, plecând de la 
mesajul cărții, au analizat 
importanța lecturii, a bibliotecii și 
a cărții într-o lume din ce în ce 
mai tehnologizată. Jurnalistul și 
scriitorul Octavian Știreanu și 
poetul Dan Mircea Cipariu, cei 
care au îndeplinit pe rând rolul 
de moderatori ai acestui 
eveniment, au evidențiat 
limpezimea și profunzimea 
intelectuală a ideilor expuse de 
Octavian Mihail Sachelarie în 
noul volum. 

De la acest eveniment nu au 
lipsit oficialitățile publice locale, 
prefectul Mihai Oprescu și 
vicepreședintele Consiliului 
Județean Argeș, Constantin 
Polexe, jurnaliști, profesori, 
oameni de cultură și iubitori de 
carte.  

Pornind de la miza acestei 
cărți, care este o pledoarie 
pentru „sinestezia” lecturii, 
poetul Dan Mircea Cipariu a 
subliniat importanța cărții și a 
bibliotecii într-un spațiu 
informațional încărcat de 
șabloane de comunicare: „Modul 
în care noi azi comunicăm este 
deficitar. Șabloanele existente în 
comunicare – comunicare de 
masă, societatea cunoașterii – 
produc câteva teribile 
paradoxuri. Primul paradox este 
comunicarea de masă fără 
comunicare. Avem la îndemână 
tot instrumentarul tehnic, dar în 
principiu ne lipsește esența 
comunicării. «Templul viselor» ne 
propune un transfer de 
cunoaștere, de sensibilitate și de 
sinestezie prin intermediul 
lecturii. Sinestezia se referă la 
felul în care ai putea citi, la 
umbra unui copac, «Poemele 
luminii» al lui Lucian Blaga sau, 
într-un șezlong, «Taina Indiei» a 
lui Mircea Eliade. Această 
problemă este și miezul de 

construție a acestei cărți, care 
este un eseu, o pledoarie pentru 
bucuria de a citi o carte. Al doilea 
paradox este cel al societății 
cunoașterii fără cunoaștere. 
Pledoaria acestei cărți este una 
care va rezista chiar și într-o lume 
a hologramelor, a viitorului. Este 
o pledoarie care are și pasaje de 
gândire poetică și o încercare de 
a persuada cititorul de a nu 
părăsi niciodată formatul pe 
hârtie al cărții și mersul într-o 
bibliotecă. Cartea este un 
manifest livresc și afectiv pentru 
lectură.”  

Jurnalistul Octavian Știreanu 
a afirmat despre acest volum că 
este o carte pasionantă: „Această 
carte cuprinde trei planuri. 
Primul plan: este o carte care 
vorbește de autorul ei. Octavian 
Mihail Sachelarie este în fericita 
ipostază de a conduce o instituție 
asupra căreia poate să și 
reflecteze. Este un om care, 
conducând de 10 ani o instituție 
și lucrând în ea de 36 de ani, și-a 
dezvotat o capacitate de 
reflecție. În calitate de manager, 
poate vorbi despre această 
instituție în sine și despre 
conexiunile sale. Al doilea plan 
este cel care ne introduce în 
lumea contemporană, în 
universul a trei personalități 
culturale a căror operă au un 
personaj comun: triunghiul carte/
lectură/bibliotecă. Este vorba 
despre Mircea Eliade, Alberto 
Manguel și Ray Bradbury. Al 
treilea plan este cel de maximă 
actualitate al acestei cărți. Este o 
parte densă, condensată, care ne 
readuce în spațiul informațional 
și cultural actual. Interesant este 
că Octavian Mihail Sachelarie 
dezvoltă în acest volum un spațiu 
de reflecție asupra universului 
cunoașterii și al cărții nu de pe 
poziții polemice, ci încercând să 
evite radicalizarea unei poziții. El 
merge pe o direcție medie, de 
împăcare a celor două tendințe. 
Am fost pasionat de această 
carte și de aceea am vorbit cu 
atâta pasiune despre ea.”  

În discursul său de la finalul 
evenimentului, Octavian Mihail 
Sachelarie a sintetizat, de fapt, 
ceea ce a vrut să transmită 
publicului prin această carte: „M-

am lămurit pe drum ce trebuia să 
scriu în acest volum. În «Templul 
viselor» sunt niște provocări, 
niște semne de întrebare, pe care 
le ridic pornind de la pasiune. În 
acest volum regăsiți o pledoarie 
pentru carte, lectură și bibliotecă 
și credința mea în ceea ce 
înseamnă cultura autentică, în 
ceea ce reprezintă modelele 
culturale autentice. Avem destule 
modele culturale, contează ca noi 
să fim în stare să le punem acolo 
unde trebuie puse. Eu fac o 
argumentație blândă pentru ceea 
ce înseamnă cartea tipărită, 
neexcluzând lectura pe suport 
tehnologic. Pornind de la cele trei 
mari personalități pe care le-am 
evocat în acest volum, am 
analizat care sunt sunt 
provocările majore la care 
biblioteca trebuie să răspundă. 
Pornesc de la biblioteca ca agora, 
ca loc de întâlnire, și ajung la 
ceea ce înseamnă inteligența 
artificială și conceptul de 
singularitate. Există un viitor care 
pătrunde insidios până la 
anumite consecințe pe care nu le 
mai putem controla. Ne 
îndreptăm spre epoca hibridă, de 
care vorbea Alvin Tofller, 
comuniunea dintre om și mașină. 
Din păcate, toată tehnologia din 
ziua de azi reprezintă un scop, nu 
un mijloc. Cartea este scrisă 
pentru bibliotecari, pentru colegii 
mei. Biblioteca rămâne 
principalul centru cultural și 
informațional al unei societăți. 
Bibliotecarul trebuie să fie un 
mediator de informație și de 
opinie.” 

În încheierea evenimentului 
nu a lipsit sesiunea de autografe 
acordate celor care au vrut să 
achiziționeze cartea și fotografii 
alături de colegii și prietenii de 
suflet.  
 

Sabina Busuioc 
bibliotecar  

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu”  
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Biblioteca de ieri și de azi  

Din anul 1995, la inițiativa 
UNESCO, se sărbătorește în 
întreaga lume, la 23 aprilie, “Ziua 
Internațională a Cărțiii și a 
Dreptului de Autor”, având drept 
scop promovarea dreptului și a 
libertății lecturii, încurajarea și 
stimularea lecturii, atragerea 
tinerilor spre instituțiile de 
cultură, spre bibliotecă, spre 
carte și lectură. Deviza acestei 
sărbători mondiale este “Lectură 
pentru toți”. 

Ziua Mondială a Cărții și a 
Dreptului de Autor comemorează 
moartea, în același an (1616), a 
trei mari scriitori ai lumii: unul 
britanic, William Shakespeare, 
unul spaniol, Miguel de 
Cervantes, și Inca Garcilaso de la 
Vega, scriitor peruan de origine 
spaniolă.  De asemenea, din anul 
1998, Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și a Bibliotecilor 
Publice din România, 
considerând că lectura și cartea 
nu pot fi gândite în afara 
bibliotecilor și a bibliotecarilor, 
adaugă la sărbătoarea 
internațională a cărții din 23 
aprilie “Ziua Internațională a 
Bibliotecarului din România”. Cu 
această ocazie, Biblioteca 

Județeană Dinicu Golescu a 
organizat anul acesta expozitia, 
Biblioteca de ieri și de azi. 
Expoziția a cuprins: lucrări ale 
oamenilor de seamă ai bibliotecii 
(cărți publicate de-a lungul 
timpului), activitatea științifică și 
editorială a bibliotecii, proiecte 
cu finanțare externă, medalii și 
diplome decernate pe parcursul 
timpului, articole publicate în 
revista Biblioteca, articole 
publicate în revista on-line 
Bibliosphere. 

Un loc aparte este atribuit 
oamenilor de seamă care au 
condus biblioteca de-a lungul 
timpului(directori) Mircea 
Ştefănescu (1955-1956), Marcel 
Ghibernea (1956-1960), Petre 
Popa (1961-1964), Silvestru 
D.Voinescu (1964-2004), 
Octavian Mihail Sachelarie (2005 
– prezent). 

Cu această ocazie ne-am 
reamintit de cei care nu mai sunt 
printre noi, oameni de seamă 
care și-au dedicat întreaga lor 
viață cărților: Silvestru D 
Voinescu, O viață printre cărți; 
Nicolae  Rizescu, 600 de cărţi 
argeşene apărute până în anul 
1948. Catalog; Miron Cordun 

(Cîrstea Gheorghe) Bacovii: 
Versuri; Mircea Meleşteu, 
Cetatea alfabetului.  

Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi 
constanţi prieteni; sunt cei mai 
accesibili şi înţelepţi consilieri, şi 
cei mai răbdători profesori. – 
Charles William Eliot 
 

 Ioana Netotu 
Iulia Tue  

bibliotecari  
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu”  
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La începutul lunii aprilie 
2015, Centrul Europe Direct 
Argeș a răspuns invitației de a lua 
parte la evenimentul ”Parada 
Liceelor. Târgul Universităților. 
Târgul ONG-urilor”, organizat de 
Consiliul Judeţean al Elevilor 
Argeş, cu sprijinul Direcției 
Județene pentru Sport și Tineret 
Argeș, al Inspectoratului Școlar 
Județean Argeș și al Pitești Mall. 

Scopul evenimentului a fost 
de a promova în rândul elevilor 
din învățământul gimnazial și 
liceal organizațiile 
nonguvernamentale din județul 
Argeș și activitățile pe care 
acestea le desfășoară, precum și 
oferta educațională a unităților 
de învățământ din județul Argeș. 

La deschiderea oficială a 
evenimentului au luat parte mai 
multe personalități argeșene 

printre care domnul Florin Tecău, 
președintele Consiliului Județean 
Argeș, domnul Dumitru 
Tudosoiu, inspector școlar 
general, domnul Daniel 
Vorovenci, inspector școlar 
pentru informatică și profesor 
coordonator al Consiliului 
Județean al Elevilor, Bughiu 
Adrian, director executiv adjunct 
și doamna Simona Bocanu, 
consilier de tineret, ambii din 
cadrul Direcției Județene pentru 
Sport și Tineret Argeș și Daniel 
Ionescu, directorul Casei de 
Cultură a Studenților din Pitești, 
care au prezentat câteva dintre 
oportunitățile pe care tinerii le au 
la început de drum și 
posibilitățile pe care le oferă 
unitățile de învățământ și ONG-
urile. 

Reprezentanții Europe Direct 

Argeș au fost bucuroși să ia parte 
la un asemenea eveniment de 
amploare, în cadrul căruia au 
prezentat activitatea centrului și 
au diseminat informații 
europene.  
 

          Georgeta-Elena Nicolescu 
consilier de comunicare Europe 

Direct Argeș din cadrul  
Bibliotecii Județene  

„Dinicu Golescu” 

”Parada Liceelor. Târgul Universităților. Târgul ONG-urilor”  
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Familia e totul. 
O abordare psiho-socio educațională 

Sala de conferință a 
Bibliotecii Județene Argeș 
„Dinicu Golescu”, a găzduit în 
luna mai, Simpozionul Național 
dedicat Zilei Internaționale a 
Familiei, Ediția a VI-a cu tema 
„FAMILIA E TOTUL. O ABORDARE 
PSIHO-SOCIO EDUCAȚIONALĂ”. 

Manifestarea a reunit 
specialiști din domenii socio-
economice diferite, ce au 
abordat din perspective diverse 
problematica familiei în 
contextul actual și modalități 
prin care familia se constituie ca 
resursă pentru creșterea 
nivelului de trai la nivel propriu și 
la nivel comunitar. Alături de 
organizatori, au fost și 
reprezentanți ai inspectoratelor 
de poliție și ai sistemului 
penitenciarelor, angajatori din 
mediul privat, lucrători din ONG-
uri ce activează în plan social, 
specialiști în domeniul resurselor 
umane, psihologi, reprezentanți 
ai instituțiilor de cultură, cadre 
didactice din învățământul 
universitar și pre-universitar, 
cadre medicale, reprezentanți ai 
scenei economice a județului. 

În cei nouă ani de 
funcționare în județul Argeș, sub 
coordonarea președintei 
Marinela Tănase, au fost 
organizate numeroase 
manifestări de anvergură 
publică: sesiuni de comunicări, 
simpozioane, traininguri, 
conferințe cu impact național și 
internațional. Un sprijin deosebit 
îl acordă Federația Franceză de 
Psihoterapie prin psihoterapeuții 
din Savoia, Franța. 

O altă preocupare foarte 
actuală o constituie, promovarea 
unei noi competențe a 
psihologului care poate deveni 
profesie: aceea a psihologului de 
familie. Aderând la Asociația 
Psihologilor de Familie, inițiată 
de decanul Facultății de 
Psihologie din Iași doamna 
profesor Mariana Caluschi, 
psihologii din Argeș sprijină cu 
ardoare această idee deosebită: 
oamenii să aibă posibilitatea de a 
apela la un specialist în problema 
familiei, a cuplurilor, a crizelor 
personale, a momentelor 
dramatice ce pot genera un mare 
risc pentru menținerea vieții. 

Pe lângă prezentarea unor 
studii de caz și expunerea 
lucrărilor din cadrul fiecărei 
secțiuni, încărcătura 
informațională a fost una de 
excepție și a reușit să atingă 
toate aspectele pe care le implică 
viața de familie.  
 

Oana Turcu 
bibliotecar    

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu”  

Citiți cu noi, de 1 iunie! 

De Ziua Internațională a 
Copilului, Biblioteca 
Județeană ,,Dinicu Golescu” Ar-
geș prin Secția Tinerilor, în 
colaborare cu Asociația 
Națională a Bibliotecilor Publice 
din România (ANBPR), filiala 
Argeș și cu Centrul Europe Direct 
Argeș, i-au scos pe cei mici în 
Parcul Lunca Argeșului pentru a 
se bucura de un program distrac-
tiv intitulat ,,Citiți cu noi, de 1 
iunie!” Personaje de poveste, 
precum Păcală (Alexandra Duță), 
Pinocchio (Teodora Penaru), 
Cenușăreasa (Alexia Ciulcu), 
Degețica (Adelia Gabriela), Fata 
Moșului (Alexandra Cîrstea), Fata 
Babei (Mihaela Ilie) Vrajitoarea 
(Cristiana Rizea), au fost aduse la 
viață de tinerii voluntari prin 
replici cunoscute și costumații 
ingenioase. Copiii prezenți în 

parc au fost invitați de către 
peronajele mai sus amintite să 
citească și să răsfoiască enciclo-
pediile și cărțile de povești din 
fondul de carte al Bibliotecii 
Județene Argeș. Cei mici au 
primit floricele, baloane, benzi 
desenate, cărți de colorat, la 
toate acestea adăugându-se 
îmbrațișări gratuite, înveselind 
ziua celor prezenți la eveniment. 
Părinții au primit materiale in-
formative din partea Centrului 
Europe Direct Argeș, provenite 
de la Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene. 

Un alt punct de atracție 
pentru copii a fost și atelierul de 
face-painting prin îndemânarea 
și talentul voluntarei Ștefania 
Penaru, unde cei mici au benefi-
ciat de picturi reprezentând per-
sonajele lor preferate, eroi leg-

endari din basme sau povești. 
Evenimentul a prefațat pri-

ma ediție a unui lung șir de activ-
ități ce vor avea loc de Ziua 
Copilului, de acum înainte. 

 
Ramona Postu 

bibliotecar  
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu"  
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Jurnalismul între misiune și supraviețuire  

La 23 decembrie 1993 
Adunarea Generală ONU declara 
ziua de 3 mai drept ,,Ziua 
Mondială a Libertății Presei" care 
a apărut la Conferința din 1991 la 
Windhock-Namibia (Africa) unde 
s-a stabilit faptul că o presă 
liberă, pluralistă și independentă 
este o componentă esențială a 
unei societăți democratice. 

Presa are un rol important, 
acela de formator de opinie, 
educativ dar și de manipulare a 
opiniei publice atunci când este 
folosită cu rea intenție, de aceea 
trebuie să fie liberă fiind 
catalogată a patra putere în stat 
după cea executivă, legislativă și 
juridică. 

Presa reprezintă ,,câinele de 
pază" al democrației menită să 
difuzeze, să răspândească 
informații despre problemele 

publice și politice și pentru a 
informa corect și la timp 
cetățenii. 

În România, articolul 30 din 
Constituție spune că libertatea 
de exprimare a gândurilor, a 
opiniiilor și libertatea creațiilor 
de orice fel, prin viu grai, scris 
sau imagini sunt inviolabile. 

3 mai este ziua în care, an 
de an, pe fondul speranțelor 
pentru o presă mai liberă și mai 
aproape de adevăr se face și un 
bilanț negru prin faptul că unii 
dintre jurnaliștii din întreaga 
lume sunt răpiți, sechestrați sau 
chiar uciși. De aceea Biblioteca 
Județeană ,,Dinicu Golescu 
Argeș" a organizat o expoziție ce 
a cuprins ziare locale și centrale 
din diferite timpuri (1940-2015), 
ziare publicate în diferite state 
ale lumii și fotografii ale unor 

jurnaliști care au fost uciși în 
timp ce își exercitau profesia. 

Nu putem uita faptul că în 
zilele de 21-23 mai 1913 la Pitești 
avea loc ,,Congresul tuturor 
corespondenților de Ziare" unde 
au fost așteptați peste 500 de 
jurnaliști, eveniment menit să 
coaguleze toată suflarea presei 
române, indiferent de culoarea 
politică. 

 
Mihaela Nicolescu 

Liviu Mușuroi 
bibliotecari  

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu”  

Orașul citește  

În ziua de 1 mai 2015, 
Biblioteca Judeţeană "Dinicu 
Golescu" Argeş şi Filiala Argeş a 
Asociaţiei Naţionale a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 
Publice din România au organizat 
cea de-a V-a ediţie a campaniei 
"Oraşul citeşte", o acţiune-
eveniment care a avut ca scop 
promovarea lecturii şi stimularea 
interesului pentru citit într-o 

societate din ce în ce mai 
tehnologizată. Astfel, în faţa 
bibliotecii au fost amenajate 
două standuri, cu cărţi care au 
fost donate bibliotecii de-a 
lungul timpului, trecătorii având 
privilegiul de a primi cărţi gratis. 

Copii, adolescenți, vârstnici 
și-au dat întâlnirea cu cartea, într
-o încercare de a arăta tuturor că 
orașul poate progresa prin 

lectură. A fost un un experiment 
inedit, care s-a transformat deja 
în tradiție la Biblioteca Județeană 
Argeș. 

 
Sabina Busuioc 

bibliotecar  
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu”  

Biblionews 

„Trăistuța cu povești” a ajuns la Bradu  

Vineri, 29 mai, de la ora 
10.00, Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România (Filiala 
Argeș), în parteneriat cu Școala 
Gimnazială "Mihai Eminescu" 
Bradu şi Structura Şcoala "Ion 
Creangă" Bradu, 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 Comunale 
Bradu. 

Elevii clasei a IV-a, 
aparţinând celor două şcoli, 
coordonați de profesoarele 

Daniela Simona Ristea și Mihaela 
Claudia Olteanu şi de 
bibliotecara Mirela Ionescu, au 
fost împărțiți pe trei echipe - 
Albinuţele, Buburuzele şi 
Fluturaşii-, și și-au propus să 
dezlege misterele ghicitorilor, a 
rezolvării rebusurilor și a 
recunoașterii operei şi autorului 
după text şi imagine. Odată ce 
concursul a luat sfârşit, copiii au 
pregătit  şi două momente 
artistice reprezentate de 
punerea în scenă a piesei de 
teatru „Soacra cu trei nurori” şi 
de recitarea unor fabule. 

La finalul activității, 
bibliotecarele Mihaela Penaru, 

Oana Turcu și Daniela Tudose i-
au premiat pe câștigătorii 
concursului (Mihai Flavius Soare 
– Premiul I, Alexia Bădescu – 
Premiul II și Andrei Stan -Premiul 
III) și le-au 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”  
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Aniversările și comemorările anului 2015 în județul Argeș 
iulie—septembrie 

Călineşti 
 
Ristea Ion (Călineşti, 11 iulie 1950) – 
65 de ani de la naştere. Jurist, 
procuror şef D.N.A., autor de lucrări 
de specialitate: Drept penal, 

Regimul circumstanţelor în dreptul penal 
roman, Termenele în procedura penală 
română. 
 

Câmpulung 
 

Bobulescu Eugeniu Gheorghe (n. 
Campulung, 4 august 1945) – 70 de 
ani de la naştere. Doctor în ştiinţe 
medicale cu specializare în medicină 

internă, cu grad de general de brigadă, 
publicist. A profesat în cadrul Spitalului 
Militar Central, fiind fondatorul Institutului 
de Endoscopie Digestivă Bucureşti, 
promovând folosirea laserelor în tratarea 
diferitelor afecţiuni. 

 
Bold Ion (n. Campulung, 21 iulie 
1935) – 80 de ani de la naştere. 
Inginer agronom, profesor 
universitar la Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti, 
cercetător şi parlamentar. Profesorul Bold 
este autorul a 35 de cărţi şi numeroase 
comunicări ştiinţifice, articole, referate de 
specialitate, membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi membru al 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. 
 

 
Donici Alexandru (Bucuresti, 1912 – 
Câmpulung, Arges, 26 septembrie 
1970) – 45 de ani de la moarte. 
Artist plastic, pictor, profesor la 

Şcoala Populară de Artă din Piteşti, fondator 
al Cenaclului Ion Negulici al Casei de Cultură 
Câmpulung. 
 
Nicolae/Nicolau Vasile (Câmpulung, 30 
septembrie 1895 – Capul Midia, Constanţa, 8 
septembrie 1953) – 120 de ani de la naştere. 
Ofiţer de cavalerie, sportiv de 
performanţă,component al echipei naţionale 
de călărie medaliată cu aur la Olimpiada din 
Germania din anul 1938, combatant în 
Primul Război Mondial (1916-1918). 
 

Costesti 
 

Grigore Magda (n. Costesti, 29 
august 1965) – 50 de ani de la 
naştere. Profesoară şi scriitoare, 
colaboratoare la revistele culturale 

Junimea, Argeş, Scânteia Tineretului, Astra, 

Săgetătorul, Cafeneaua literară şi Calende, 
autoare a volumelor Şah în trei şi Identitate 
de transit, membră a filialei Argeş a Uniunii 
Scriitorilor din România. 
 

Cuca 
 
Ghiţulescu Mircea (Cuca, 14 august 
1945 – Bucuresti, 16 octombrie 
2010) – 70 de ani de la naştere. 
Profesor de limba si literatura 

română, director al Teatrului de păpuşi şi al 
Teatrului Naţional din Cluj, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, scriitor, autor al 
volumelor Istoria literaturii dramatice 
române contemporane, Teatrul românesc 
contemporan, laureate al premiilor Ion Luca 
Caragiale al Academiei Române şi Premiul 
Scriitorilor din România. 
 

Domneşti 
 
Nicuţ Gheorghe (n. Domneşti, 1 
iulie 1945). Profesor de limba şi 
literatura franceză, înalt funcţionar 
public, primar al municipiului 

Curtea de Argeş, membru – fondator al 
Festivalului Internaţional Nopţile de Poezie 
de la Curtea de Argeş. 
 

Mihăeşti 
 
Nicolescu Constantin (Mihăeşti, 1 
septembrie 1945) – 70 de ani de la 
naştere. Inginer mecanic, 
economist, manager, înalt 

funcţionar de stat, parlamentar. 
 

Merişani 

 
Ion Matache  (Merişani, 2 
august 1905 – Bucureşti, 27 
august 1957) – 110 ani de la 

naştere. Instrumentist, solist vocal, 
culegător de folclor, component al unor 
tarafuri renumite din Stâlpeni, Piteşti şi 
Bucureşti, cu înregistrări la Radio, 
Institutul de Folclor Constantin Brăiloiu, 
Bucureşti, şef de taraf , membru 
fondator şi dirijor al Orchestrei de 
Muzică Populară Radio, Bucureşti. 

 
Nămăesti 

 
Greceanu Olga (Nămăesti, Valea 
Mare Pravăţ, 4 august 1890 – 
Bucuresti, 17 noiembrie 1978) – 125 

de ani de la naştere. Artist plastic, pictură, 
monumentalist, publicist, născută chiar la 

mănăstirea Nămăieşti, loc în care se 
stabiliseră părinţii de origine poloneză ai 
artistei. Cu studii de specialitate în Franţa, 
Belgia şi Italia, a fost una dintre cele mai 
cunoscute artiste din perioada interbelică, 
realizatoarea unor fresce monumentale cum 
sunt cele de la Facultatea de Arhitectură, 
Institutul de Istorie al Academiei Române, 
Biserica Antim, Salonul gării Mogosoaia, 
Mausoleul Mateiaş sau cele din clădirea 
Sfântului Sinod. 
 

Piteşti 
 
Arganini Luigi (1852 – 4 septembrie 1920) – 
95 ani de la moarte. Antreprenor, sculptor în 
piatră şi marmură, patron al atelierului 
Arganini din Piteşti, cel care a făcut lucrări 
speciale pentru edificii publice, case de 
locuit, instituţii religioase, monumente 
funerare. A fost un membru marcantal 
Comunitatea Italienilor din România. A 
realizat după desenele lui Dimitrie Dima 
monumentul dedicat eroilor Regimentului 6 
Artilerie Piteşti din strada Trivale, distrus în 
timpul bombardamentului din 1944. Este şi 
autorul multor  lucrări amplasate în 
Cimitirului Sfântul Gheorghe din Piteşti. 
 
Arganini Ştefan (1891 – 29 august 1950) – 65 
ani de la moarte. Mic industiaş, sculptor în 
piatră şi marmură, patron fondator al Fabricii 
de tuburi din ciment Piteşti în anul 1912, 
împreună cu Florea Viermescu. A construit 
monumentele eroilor din Brăduleţ (1932), 
Căteasca (1926), Ciomăgeşti, Costeşti-Valsan 
(1924), Galeşu (1938), Gliganu de Sus (1930), 
Poiana Lacului, Recea (1925), Stroeşti (1920), 
Şerboieni (1940), Uda (1920) şi a 
monumentului funerar pentru generalul 
doctor Condemin Nicolae (1920) în  Cimitirul 
Civil, Piteşti.  

 
Burnei Ion (n. Pitesti, 4 septembrie 
1950) – 65 ani de la naştere. 
Farmacist, om de afaceri, 
parlamentar. 
 
Constantinescu Amalia (25.07.1975. 
Piteşti – 40 de ani de la naștere. 
Scriitoare, absolventă a trei facultăţi.  
 

Dobre Daniel ( Piteşti, 22 septembrie 1980) – 
35 de ani de la naştere. Artist plastic, pictor 
cu expoziţii personale sau de grup în 
România, Grecia, Belgia, cu lucrări în colecţii 
particulare din Europa şi America, 
restaurator al picturii eclesiastice la 
mănăstirile Lainici şi Borzeşti.  
 



BIBLIOSPHERE, NR. 2/2015 Pagină 11 

Davila Elena Perticari  (25 septembrie 
1865 Bucureşti – 21 decembrie 1951 
Bucureşti) – 150 de ani de la naştere. 
Fiica doctorului Carol Davila, soră cu 
scriitorul Alexandru Davila a fost una 
dintre marile personalităţi argeşene, 
fiind desemnată de Casa regală pentru 
educarea prinţesei Elisabeta şi a 
prinţului Carol. A înfiinţat o şcoală de 
arte şi meserii, unde elevii învăţau 
dulgheritul, fierăritul şi olăritul, spitalul 
local, contribuind la dezvoltarea 
comunei Izvoru de Sus şi la înfiinţarea 
Muzeului de la Goleşti, pentru care a 
făcut o donaţie, încât toate casele 
Goleştilor, parcul şi grădina să fie 
conservate.  
 
Dumitrescu Petre (Piteşti, 8 septembrie 
1876 - Pitești, 15august 1940) – 75 de 
ani de la moarte. Jurist, proprietar 
urban, avocat în Baroul Argeş, căsătorit 
cu Ioana Odobescu, fiica scriitorului 
Alexandru Odobescu. 
 
Fleancu Eduard Emanuel (n. Pitesti, 23 
septembrie 1975) – 40 de ani de la 
naştere. Artist plastic specializat în 
pictură şi grafică, membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, realizând 
atât grafică de carte, căt şi lucrări de 
pictură regăsite în colecţii particulare din 
ţară şi Statele Unite ale Americii.   
 
Georgescu Luminița Ionela ( Pitesti, 5 
iulie 1965) – 50 de ani de la naştere. 
Medic, profesor universitar la 
Universitatea din Pitesti, Facultatea de 
Educaţie Fizică si Sport, autoare de 
studii de medicină sportivă pentru 
modernizarea procedeelor şi tehnicilor 
în obţinerea de performanţe sportive.  
 
Martinescu Gheorghe (Piteşti, 21 septembrie 
1910 - Piteşti, 6 mai 1944) – 105 ani de la 
naştere. Mare proprietar urban, comerciant, 
posesor de cafenea, hotel, depozit de vinuri, 
immobile în zona centrală a oraşului, editor 
şi director al ziarului Presa din Piteşti.  
 
Olteanu Ion (n. Piteşti, 6 august 1930) – 85 
de ani de la naştere. Artist plastic specializat 
în pictură, sculptură, grafică, participant la 
anualele municipale, bienalele de pictură şi 
sculptură ale Uniunii Artiştilor Plastici din 

România şi diverse expoziţii colective,stabilit 
în Franţa. 
 
Olteanu Octav Cristian ( Piteşti, 30 iulie 
1950) – 65 de ani de la naştere. Profesor 
universitar la  Institutul Politehnic Bucureşti, 
cercetător ştiinţific, matematică., autor al 
volumelor: Analiză matematică, Calcul 
diferenţial, Analiză matematică, Funcţii 
trigonometrice, Teorie şi aplicaţii. 
 
Onica Margareta Doina ( Piteşti, 19 iulie 
1945) – 70 de ani de la naştere. Biochimist, 
cercetător ştiinţific la Institutul de Biochimie 
al Academiei Române, Institutul Victor Babeş 
al Academiei de Ştiinţe Medicale, Bucureşti, 
Departamentul de Chimie Clinică, Spitalul 
Södersjukhuset din Stockholm, autoare a 
unui Dicţionar de imunologie. 
 

Podu Damboviței 
 
Brănescu Ion Puiu (Podu 
Damboviței, Dambovicioara, 22 
august 1960) – 55 de ani de la 
naştere. Inginer, hidroenergetică, 

om de afaceri, patronul compelxului 
comercial John. 
 

Pietroşani 
 

Barbu Nicolae (Retevoeşti, Pietroşani, 
25 septembrie 1955) – 60 de ani de la 
naştere. Preot la diferite parohii din 
Argeş, cum sunt: Leicesti, Cosesti, 
Retevoesti, apoi la biserica Sfantul Ilie, 
Drumul Taberei, iar astăzi la Teiul 
Doamnei Ghica, Bucuresti.  

Priboieni 
 

Anghel Georgeta (Priboieni, 10 
august 1935 - Bucureşti, 18 mai 
2004). – 80 de ani de la naştere. 

Solistă de muzică populară, membră a 
ansamblurilor Doina Argeșului, Barbu 
Lăutaru și a filarmonicii George Enescu.  
 

Rociu 
 
Anghel Dumitru ( Gliganu de Jos, 
Rociu, 22 septembrie 1935) – 80 de 
ani de la naştere. Profesor de limba 
română, publicist, autor de versuri, 

proză scurtă, reportaje şi membru fondator 
al Asociaţiei Folcloriştilor Constantin 
Rădulescu-Codin Argeş. 
 

 

Ungheni 
 
Ivan Dumitru  ( 29 aprilie 1927 - 8 iulie 1980) 
– 35 de ani de la moarte. Actor la Teatrul 
Alexandru Davila, interpret în piesele 
Oameni de azi, Mielul turbat, Nota zero la 
purtare, Vlaicu Vodă, Titanic Vals. 

 
Valea Iaşului 

 
Andreescu Anghel  (Valea Iaşului, 5 
septembrie 1950) – 65 ani de la 
naștere . Ofiţer de carieră, ajuns la 
gradul de chestor, publicist. 

Generalul Andreescu a fost general de 
brigadă, director al Serviciul de Pază şi 
Protecţie, şeful Jandarmeriei Române, 
secretar de stat în Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, profesor universitar la 
Academia de Poliţie Bucureşti. 

 
Valea Mare Pravăţ 

 
Alimăneşteanu Bilcescu Sarmiza (Bilcesti, 
Valea Mare Pravăţ, 23 aprilie 1867 – 
Romanesti, Valea Mare Pravăţ, 26 august 
1935) – 80 de ani de la moarte. A fost prima 
femeie avocat în România, prima femeie din 
Europa care a obţinut licenţa în drept la 
Universitatea din Paris şi prima femeie 
doctor în drept din lume cu teza intitulată 
Condiţia juridică a mamei.  
 
Dragomir Marcela ( Valea Mare Pravăţ, 9 
septembrie 1950 - 65 de ani de la naştere. 
Profesor universitar cu specializarea educaţie 
fizică şi sport la Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza din Iaşi şi Universitatea din Craiova, 
fostă sportivă de performanţă la săritura în 
lungime; 60/80/100 metri garduri; stafetă 
(juniori si seniori) cu medalii de aur, argint, 
bronz, antrenoare de atletism.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Voican 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu" 
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Cu o suprafață de 4031 
ha, Comuna Bradu este o 
unitate teritorial 
administrativă din România, 
Regiunea sud-Muntenia, 
situată în partea centrală a 
județului Argeș, la sud-est de 
Municipiul Pitești. 

Comuna Bradu (în trecut, 
Bradu-Geamăna și Bradurile) 
se află pe malul drept al 
Argeșului, în zona izvoarelor 
Neajlovului, în vecinătatea 
sudică a municipiului Pitești. 

Primele știri privind 
spațiul de locuire a celor din 
cătunele „Bradurilor” se 
datorează vecinătății acestora 
de „ târgul Piteștilor”, târg 
menționat pentru prima dată 
într-un hrisov din 1388 al 
domnitorului Mircea cel 
Bătrân. Voievodul dăruia 
atunci Mănăstirii Cozia „o 
moară în hotarul Piteștilor”. 

Primul document explicit 
pentru atestarea localității 
Bradu, vine de la domnitorul 
Vlad Vintilă (1532-1535) care, 
în Curtea sa de la Pitești a 
emis, la 15 aprilie 1533, 
hrisovul prin care întărea 
„dumnezeieștei mănăstiri 
numită Argeș și cinstitului 
părinte Elarion....ca să le fie 
din jos de Pitești metohul și 
locul cu morile ce se cheamă 
Geamăna,... ...veche și 
dreaptă ocină și dedină a 
sfintei mănăstiri”. Așadar, 
unul dintre locurile „cu 
morile” atât de des invocat se 
dovedește a fi și Geamăna, 
atunci moșie mănăstirească, 
astăzi unul dintre satele 
comunei Bradu. 

Putem atribui 
documentului din 15 aprilie 
1533 semnificația primului act 
documentar care menționează 
localitatea Geamăna, parte a 
comunei Bradu. 

La sfârșitul secolului al XIX
-lea, comuna purta denumirea 
de Bradu-Geamăna, făcea 
parte din plasa Pitești a 

județului Argeș și era formată 
din satele Bradu, Geamăna și 
Vătășești, având în total 1273 
de locuitori. Funcționau în 
comună trei biserici și o școală 
primară rurală.  

La început bibliotecile s-
au organizat numai în școli și 
aveau în patrimoniu un număr 
mic de volume și titluri. După 
înființarea primelor cămine 
culturale s-au organizat aici 
biblioteci comunale, la început 
cu un fond de carte relativ 
modest, dar care s-a dezvoltat 
continuu. 

Prima bibliotecă 
comunală a funcționat în anul 
1945, în cadrul căminului 
cultural, cu sediul într-o casă 
particulară. 

Construcția noului Cămin 
Cultural din Bradu a început în 
1955. În 1960 noul edificiu, 
modern pentru acea vreme, a 
fost inaugurat. 

Astăzi, fondul de carte al 
bibliotecii este de 7.200 
volume, care acoperă toate 
domeniile și satisface doate 
cerințele cititorilor. Acesta 
crește constant datorită 
fondului alocat anual de către 
Consiliul Local pentru achiziția 
de carte și a donațiilor de la 
Biblioteca Județeană Argeș. 

Spațiul de depozitare este 
modern utilat și cu acces liber 
la raft, iar pentru studiu, 
biblioteca dispune de o sală 
de lectură care stă la 
dispoziția cititorilor. 

Începând cu luna 
februarie 2013, în urma bunei 
colaborări cu Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș, sprijinul fundației IREX 
și a implicării active a 
Consiliului Local, biblioteca 
comunală a intrat în 
programul BIBLIONET, 
program prin care am fost 
înzestrați cu calculatoare, 
videoproiector, imprimantă, 
scanner. Biblioteca s-a animat, 
iar serviciile de bibliotecă s-au  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diversificat. Elevii, și nu numai, 
au acces nelimitat la internet 
pentru informare și 
documentare în domeniile de 
interes. Acest lucru conduce, 
în mod evident, la dezvoltarea 
culturală și educațională a 
utilizatorilor spre beneficiul 
comunității. 

Dezvoltarea serviciilor de 
blibliotecă a cunoscut un nou 
succes începând cu luna 
noiembrie 2013, când a luat 
ființă Centrul de Informare 
Europeană, care are drept 
scop informarea cetățenilor cu 
privire la politicile și 
programele Uniunii Europene. 

Biblioteca are 
parteneriate cu școlile din 
localitate și oferă copiilor 
diverse activități și manifestări 
culturale, sperând că astfel va 
deschide apetitul elevilor 
pentru citit și cultură. Să nu 
uităm că un om informat se 
poate achita mai bine de 
sarcinile pe care le are de 
îndeplinit, ceea ce este valabil 
și pentru elevi. 

Prin tot ce face, biblioteca 
încearcă să fie permanent în 
ajutorul și folosul utilizatorilor 
deoarece biblioteca este una 
din principalele instituții de 
cultură ale societății care 
poate genera evoluție la 
nivelul acesteia. 
 

Mirela Ionescu 
bibliotecar 

Biblioteca Comunală Bradu 
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