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Împreună  

Acesta este primul număr apărut 
după aniversarea ”majoratului” revistei 
noastre.  

Câteva întrebări se impun. Ce a 
însemnat această publicație? În ce fel a 
marcat ea parcursul nostru profesional? 
Cum a contribuit la  consolidarea echipei 
noastre?  

Revista este, în fapt, oglinda celor 
mai reușite activități ale bibliotecii și 
poate fi văzută ca o capsulă a timpului. 
Prin intermediul ei vorbim despre ceea 
ce este important pentru noi, 
împărtășim realizări și  ne bucurăm 
împreună de reușitele noastre. 

 Înainte de a ne continua drumul, 
consider că este important să ne 
amintim cum am pornit. 
Responsabilitatea îndeplinirii fiecărui 
număr  a revenit colegilor noștri aleși în 
biroul ANBPR-filiala Argeș. Concepută 
inițial pe trei direcții (Cu și despre noi, 
BiblioNews și Formare și pregătire 
profesională) direcții care au subliniat 
rolul profesional și formativ al revistei, 
după 6 numere (cam pe când ar fi fost 
timpul să ”începem școala”) echipa 
redacțională a înțeles că este nevoie să 
facă câteva schimbări. Au început cu 
design-ul. Apoi  au continuat cu o 
restructurare conceptuală a revistei, în 
următoarele rubrici: Editorial, Formare 
profesională, Ghidul bibliotecarului 
debutant, Activități în biblioteci, 
Biblionews, Portret de bibliotecă. 
Această ultimă rubrică este destinată 
bibliotecilor publice din întreg județul 
Argeș care au astfel posibilitatea de a se 
prezenta și de a-și face cunoscute 
activitățile. 

S-a înțeles astfel că modificările sunt 
necesare și perfect justificate pentru a 
putea evolua și pentru a ne putea 
adapta schimbărilor permanente care 

apar în planul profesiei. Trebuie 
subliniată varietatea  subiectelor 
abordate precum și implicarea unui 
număr mare de colegi bibliotecari, care 
au înțeles să se alăture echipei inițiale. 

Este timpul să privim și spre viitor. 
Cum am putea aduce mai multă valoare 
revistei noastre?  Ne putem îndrepta 
atenția și spre realizări ale altor 
biblioteci din țară, putem urmări 
subiectele discutate la conferințe 
internaționale și să extragem și 
traducem ceea ce ar fi de interes și s-ar 
putea replica și în biblioteca noastră. 
Suntem deschiși sugestiilor și 
colaborărilor. 

Evoluția noastră nu poate fi posibilă 
fără încercarea de a ne poziționa și de a 
ne autoevalua permanent, prin 
comparație cu cei din jurul nostru și prin 
aspirație către cei care fac mai multe 
decât noi. Pentru că în esență existăm  
datorită oamenilor care au nevoie de 
noi. Atâta timp cât vom fi creativi și ne 
vom reinventa periodic.  

 
 

Mihaela Voinicu – director adjunct 
   Biblioteca Județeană ”Dinicu 

Golescu” Argeș 
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Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă - Deselecția publicațiilor (II)  

Deselecția este o 
operaţiune inversă achiziţiei 
de publicații și constă în 
eliminarea de pe rafturi a 
documentelor care nu mai 
pot fi utilizate, fie din cauza 
uzurii fizice, fie a uzurii 
morale. Terminologia 
întrebuinţată este diferită de 
la o bibliotecă la alta, 
procesul de deselecție fiind 
cunoscut sub diferite 
denumiri. Textele de 
specialitate adoptă termeni 
diferiţi, fie creaţi pe teritoriu 
românesc, fie împrumutaţi, 
cum ar fi: deselecţie, 
eliminare, curăţire, 
decongestionare, epurare, 
casare, „plivire”, revizuire, 
scoatere din uz, triere. 

 Referitor la momentul 
eliminării procesul trebuie să 
fie unul continuu, retragerea 
fizică a unor publicații 
constituind un proces 
intelectual complex, de mare 
responsabilitate 
profesională. Este mult mai 
ușor să selectezi pentru 
dezvoltarea colecțiilor, decât 
să elimini fonduri fără 
valoare informațională, slab 
solicitate și uzate fizic. În 
eliminarea documentelor din 
inventarele bibliotecii sunt 
urmate aceleaşi etape, ca şi 
pentru achiziţionarea lor, dar 
în sens invers: deselecţia, 
întocmirea documentaţiei 
necesare casării, obţinerea 
aprobărilor, scoaterea 
documentelor din registrele 
de evidenţă globală şi 
individuală. Motivele 
deselecţiei sunt: documentul 
şi informaţia pot fi depăşite; 
documentul este distrus din 
punct de vedere fizic; există 
ediţii mai bune dintr-un 
anumit titlu;  necesităţile 
beneficiarilor s-au schimbat; 
obiectivele instituţiei s-au 

schimbat; pătrunderea 
documentelor nedorite 
aglomerează depozitele; 
costurile depozitării sunt 
mari.  

Selecţia pentru eliminare 
presupune o bună organizare 
şi existenţa unor măsuri 
coerente pentru a se evita 
un vid de informare într-un 
anumit domeniu. Există 
situaţii în care s-a dovedit că 
unele materiale casate au 
fost intens solicitate după 
retragerea lor din 
circulaţie.Un factor 
important care trebuie avut 
în vedere la stabilirea unei 
metodologii de eliminare 
este tipul de bibliotecă. 
Pentru că diversele tipuri de 
bibliotecă au scopuri diferite, 
vor exista diferenţieri şi în 
activitatea de eliminare. 

Rolul deselecţiei este de 
a  menţine fondul de carte 
proaspăt şi activ, de a 
rezolva parţial problema 
spaţiului și de a uşura 
acţiunile de verificare 
periodică. Fiecare bibliotecă 
trebuie să aibă o politică de 
dezvoltare a colecţiilor şi o 
politică de eliminare a 
documentelor. 

În ceea ce priveşte 
legislaţia, aceasta a fost şi 
este destul de restrictivă la 
capitolul eliminarea 
documentelor. Ordinul 
ministrului culturii nr. 
2062/2000  pentru 
aprobarea Normelor 
Metodologice privind 
evidenţa, gestionarea şi 
inventarierea documentelor 
specifice bibliotecilor publice 
încearcă o anumită 
îndreptare a acestei situaţii. . 
Art. 11 alin. (2) din acest 
ordin face referire la 
situaţiile în care este permisă 

scoaterea din gestiune a 
documentelor, iar în art. 15 
se precizează că durata de 
utilizare a documentelor din 
bibliotecă se stabileşte în 
funcţie de valoarea, 
circulaţia şi gradul de uzură 
al acestora. 

Schimbările din societate 
se reflectă întotdeauna în 
biblioteci şi afectează 
criteriile de selecţie şi de 
deselecţie. Acestea se 
modifică periodic în funcţie 
de situaţia socio-economică, 
de categoriile de utilizatori, 
de statutul social al acestora 
şi de necesităţile lor de 
informare. Se constată o 
schimbare în modul de 
organizare şi gestionare a 
colecţiilor datorită evoluţiei 
nevoilor de informare a 
utilizatorilor, abundenţei de 
tipuri de documente, 
exploziei producţiei 
editoriale, problemei 
spaţiului de păstrare a 
documentelor. Toate acestea 
determină o reconsiderare 
critică şi permanentă a 
colecţiilor.  

                                                                               
Lucreția Frusina-Vlad  

Șef serviciu Catalogare și 
Informare Bibliografică  

Ghidul bibliotecarului debutant 
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Amintirile boierului Bălăceanu Stolnici, depănate la  
Biblioteca Județeană Argeș  

Pentru orice francez, ziua de 
14 iulie are o semnificaţie 
deosebită, cu o puternică 
încărcătură emoţională. Fiind 
vorba despre Revoluţia Franceză, 
de la 1789, se poate spune că 
ziua de 14 iulie a însemnat 
sfârşitul a ceea ce s-a numit 
“Vechiul Regim” şi, totodată, 
începutul unei noi ere. A devenit 
apoi ziua naţională a Franţei, 
sărbătorită cu entuziasm şi 
patriotism în fiecare an. Pe 14 
iulie 1789 populaţia Parisului a 
luat cu asalt vechea fortăreaţă a 
Bastiliei, devenită închisoare 
regală, care era considerată un 
simbol al absolutismului. 
Cucerirea ei a demonstrat că 
puterea regală nu mai era de 
neînvins, ci că aceasta trebuia să 
ţină cont de voinţa şi opiniile 
naţiunii franceze.  

Ziua de 14 iulie este 
sărbătorită pentru prima dată de 
către francezi exact un an mai 
târziu, în 1790, sub numele 
de ,,sărbătoarea Federaţiei”, 
printr-o mare adunare populară 

pe Champs de Mars, la Paris. 
Este prima aniversare a acestei 
zile, care va deveni, abia după 
aproape un secol, ziua naţională 
a Franţei. 

Cum în toată țara au loc 
activități și evenimente 
deosebite dedicate zilei de 14 
iulie, și Biblioteca Județeană 
Argeș ,,Dinicu Golescu” a 
organizat o expoziție cu rol 
informativ despre această zi a 
Franței ce cuprinde: Laureați 
francezi ai Premiului Nobel: 
Albert Camus, André Gide, Jean 
Paul Sartre, Mauriac François, 
Anatole France, Patrick Modiano, 
Sully Prudhomme, Romain 
Rolland, Jean-Marie Gustave Le 
Clézio, Claude Simon, Henri 
Bergson, Roger Martin du Gard, 
Frédéric Mistral; Literatură 
franceză pentru copii: Micul 
prinț de Antoine de Saint 
Exupery, Fabule de La Fontaine, 
Tartarin de Tarascon de 
Alphonse Daudet, Tara Duncan 
de Audouin-Sophie Mamikonian, 
20 000 de leghe sub mări de 

Jules Verne; Mari scriitori 
francezi: Roșu și negru de 
Stendhal, Cyrano de Bergerac de 
Edmond Rostand, Un amour de 
Swann de Marcel Proust; 
Personalități din istoria Franței: 
Napoleon, Jeanne d’Arc, Marie 
Antoinette, Georges Pompidou, 
Josephine, Charles de Gaule; 
Obiective turistice din Franța: 
Paris, Coasta de Azur, 
Montmartre, Castele de pe Valea 
Loirei, Muzeul Luvru.). 

Această.expoziție a pus la 
dispoziție nenumărate publicații 
valoroase precum enciclopedii, 
ghiduri, atlase, biografii existente 
în bibliotecă cum sunt: Șaptezeci 
de minuni arhitecturale ale lumii, 
Castele și palate din Europa, Les 
grands monuments, Franța. Ghid 
complet, Atlasul locurilor sacre, 
Napoleon et l’amour. Josephine, 
Jeanne d’Arc. 

  
Mihaela Nicolescu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

”Dinicu Golescu”  

„Amintiri... Viața la țară – 
Stolniciul interbelic” este cel de-
al doilea volum-album de 
evocări, în cadență paseistă, al 
acad. CONSTANTIN BĂLĂCEANU 
STOLNICI. După ”Bucureștiul 
interbelic”, publicat la aceeași 
editură de prestigiu, ”Oscar 
Print”, volumul lansat miercuri, 
22 iulie, la Biblioteca Județeană 
Argeș, face să bată - din nou și 
cu putere - inima unor vremuri 
care, astăzi, sunt temă de 
cercetare și de meditație. 

Viața în satul românesc 
interbelic, oamenii simpli,  dar 
de bună-credință și  adecvați 
contextului și realității mai largi, 
obiceiurile, portul, elementele 
de arhitectură, structura și 
ritualurile de familie și sociale, 
contactul cu personalități ale 
epocii, între care Elena 
Văcărescu, Armand Călinescu, 
Dinu Brătianu, Piteștiul în care 
boierul nostru a învățat, cu 
Strada Mare, văzută ca spațiu 
select de socializare, cu Teatrul, 

între zidurile căruia se 
desfășurau nu doar reprezentații 
artistice, ci și conferințe cu 
public avizat, preoțimea distinsă, 
implicată în social, dar și în 
politică, emblematica și astăzi, în 
amintirea copilului cu pofte 
dulci, cofetărie Borănescu, toate 
au fost rememorate dinaintea 
celor prezenți cu același suflu ce 
răzbate și din pagină. 

Invitații boierului de la 
Stolnici au rezonat sufletește cu 
autorul. Acad. Sabina Ispas a 
evidențiat oralitatea stilului și 
prospețimea istorisirii, de 
asemenea varietatea ilustrației, 
care transformă cartea într-un 
continuum vizual, modern și 
captivant. 

Prof. univ. dr. Cristiana 
Glavce a subliniat calitățile 
antropologice ale volumului și 
accesibilitatea limbajului, pentru 
ca acad. Răzvan Theodorescu să 
sintetizeze, cu netăgăduitu-i 
șarm colocvial, democratismul 
de tip muntenesc, patriotismul și 

europenitatea acestei familii, 
neobișnuite pentru timpul în 
care viețuiau și pentru rangul pe 
care-l aveau, democratism, 
patriotism și europenitate care 
sunt, și astăzi, etalon pentru 
ceea ce a însemnat satul 
românesc în istoria devenirii 
noastre naționale. 

Intervenții salutare, mizând 
pe necesitatea existenței unor 
astfel de cărți mărturisitoare, au 
avut și directorul instituției-
gazdă, Octavian Mihail 
Sachelarie, prefectul Mihail 
Oprescu, vicepreședintele 
Consiliului Județean, Constantin 
Polexe, editoarea Amalia 
Moldovan, directoarea Muzeului 
Golești, Filofteia Pally, și 
moderatorul lansării-eveniment, 
Marius Motreanu. 
 

Denisa Popescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 

Activități în bibliotecă 

14 Iulie – Ziua Națională a Franței 
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Ediția a IX-a a „Sărbătorilor Argeșului și Muscelului” la  
Biblioteca Județeană "Dinicu Golescu" Argeș  

În perioada 10-15  august, 
Consiliul Județean Argeșean a 
organizat cea de-a IX-a ediție a 
„Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului” – ciclu de 
manifestări culturale, științifice și 
artistice dedicate istoriei și 
valorilor județului Argeș. 

Marți, 11 august, Biblioteca 
Județeană "Dinicu Golescu" 
Argeș, în parteneriat cu Centrul 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
(C.J.C.P.C.T.) Argeș și cu Școala 
Populară de Arte și Meserii din 
Pitești, au vernisat trei expoziții 
sugestive pentru arealul 
argeșean și muscelean: expoziția 
de carte etnografică și 
monografică „Argeș și Muscel – 
tradiție și contemporaneitate”, 
expoziția de fotografie intitulată 
„Argeșul, văzut de elevii Școlii 
Populare de Arte și Meserii din 
Pitești”, și expoziția de linguri și 
furci aparținând meșterului 
popular Ion Rodoș din Nucșoara.  
Expoziție de carte etnografică și 

monografică 
Expoziția „Argeș și Muscel – 

tradiție și contemporaneitate”, 
devenind deja o tradiție la 
Biblioteca Județeană ″Dinicu 
Golescu″ Argeș, reunește 
numeroase lucrări de importanță 
majoră pentru cultura, 
identitatea și spiritualitatea 
județului Argeș: monografii ale 
satelor, comunelor și orașelor 
județului Argeș; cărți de 
etnografie cu accent pe vechile 
îndeletniciri ale locuitorilor din 
arealul Argeș-Muscel. 

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

Sorin Mazilescu a subliniat 
importanța acestor monografii 
nu numai pentru zona Argeș-
Muscel, ci și pentru cultura 
națională: „Prin această 

expoziție, am dorit să relevăm 
multitudinea monografiilor și a 
cărților etnografice pe care le are 
județul Argeș. Până în anul 2020, 
toate comunele din județul 
nostru o să beneficieze de o 
astfel de carte de identitate. Sunt 
pe finalizare monografiile 
comunelor Rociu, Cetățeni. În 
prezent, există 90 de monografii 
pe care le are județul Argeș, din 
cele 102 localități. Pornind de la 
monografiile locale, se pun 
bazele pentru actualizarea 
informației din cadrul 
monografiei județului Argeș și de 
ce nu pentru cea națională.” 

Octavian Mihail Sachelarie a 
precizat următoarele: „Cea de-a 
doua zi a «Sărbătorilor Argeșului 
și Muscelului» a început puternic 
cu un cumul cultural între ceea 
ce înseamnă fotografie artistică 
și ceea ce înseamnă folclor 
autentic. Avem două expoziții 
care reprezintă esența folclorului 
autentic argeșean și muscelean. 
Fiecare monografie expusă 
înseamnă o cărămidă pusă la 
temelia conturării unei identități 
locale și naționale.” 

Expoziție de furci și linguri ale 
meșterului popular Ion Rodoș   

Cea de-a doua manifestare 
culturală importantă a fost 
expoziția de furci și linguri 
aparținând meșterului popular 
Ion Rodoș din Nucșoara. Fiecare 
obiect din cadrul acestei expoziții 
este o creație aparte, foarte 
riguroasă și greu de realizat. 
Furcile și lingurile expuse 
reprezintă lumea rurală, obiecte 
etnografice, religioase, aspecte 
din lumea spirituală. Sunt 26 de 
furci expuse, iar piesa principală 
este «furca-horă». Sunt motive 
florale, din lumea animală, din 
practica omenească, simboluri 
din mitologie, care aduc o 
poveste din interiorul lemnului.  

„Meșterul popular Ion 
Rodoș a vorbit despre întâlnirea 
providențială cu cel care i-a 
descoperit talentul: „Nu aș fi fost 
cunoscut de publicul larg dacă 
domnul Sorin Mazilescu nu ar fi 
fost la mine. Fără niciun sprijin, 
degeaba ești înzestrat cu talent. 
Atunci când lucrez, mă pierd în 
lumea mea și mă duc acolo ca-
ntr-o poveste. E o pasiune și o 

plăcere deosebită, pe care orice 
artist le trăiește. Nu aș fi avut 
nicio valoare socială dacă nu m-
ar fi cunoscut cine trebuie.”  

Program de film religios și 
etnografic 

Un moment inedit al 
manifestărilor dedicate 
„Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului” a fost reprezentat 
de vizionarea unor fime cu mare 
încărcătură spirituală. Astfel, 
publicul prezent în Sala de 
Conferințe a Bibliotecii Județene 
Argeș a fost profund impresionat 
de mesajul transmis de cele două 
filme cu tematică religioasă, 
câștigătoare ale Festivalului 
filmului religios „Lumină din 
Lumină”, – „Anton Durcovici – 
episcopul martir” și „Omul care  
schimbă oameni” - și de filmul 
etnografic „Ion Rodoș – suflet în 
sufletul omului”, câștigător ale 
Festivalului de Film Etnografic de 
la Galați. 

Premii pentru cei mai 
frumoși argeșeni în costum 

popular 
Biblioteca Județeană a 

îmbrăcat haine de sărbătoare 
marți, 11 august, când  a avut loc 
parada celor mai frumoși 
argeșeni îmbrăcați în costume 
populare. Aceștia au fost 
premiați în cadrul concursului 
Cea mai frumoasă argeșeancă/
Cel mai frumos argeșean/, 
purtători ai costumelor populare 
de sărbătoare. La acest concurs 
au participat 15 perechi în 
costume extraordinar de 
frumoase. Aceștia au reprezentat 
frumusețea portului popular 
specific anumitor comune ale 
județului Argeș (Bogați, 
Domnești, Boteni, Corbeni, 
Corbi, Valea Iașului, Domnești, 
Călinești, Valea Danului, 
Stănești). Câștigătorii concursului 
au fost desemnați  Diana Elena 
Duță și Victor Dora din comuna 
Bogați. 

Publicul s-a delectat și cu un 
moment artistic susținut de 
Cătălina Anton, Gheorghe Dan 
Octavian și Mădălina Lupu.  

 
        Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” 
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Atelierul de pictură  pe sticlă „Icoana din sufletul copilului”,  
Săpata- Editia a VI-a 
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În perioada 13-21 iulie 2015 
s-a desfășurat la Școala 
Gimnazială „Dumitru Udrescu” 
cea de a- VI-a editie a atelierului 
de pictură pe sticlă „Icoana din 
sufletul copilului”- activitate 
inițiată și coordonată de către 
doamnele profesoare de la cele 
două  școli din comuna Săpata și 
Lunca Corbului, în colaborare cu 
Primaria Săpata, reprezentată de 
domnul primar Micu Ionuț 
Laurențiu, Biblioteca Comunală 
Săpata,(bibliotecar Truță Teona), 
Biblioteca Comunală Lunca 
Corbului (bibliotecar Ciocârlan 
Ionela-Niculina) și Parohia Săpata 
Parohia Lângești.   

Anul acesta s-au înscris și au 
participat 90 de copii cu varste 
cuprinse între 4-16 ani, din 
comuna noastră, din comunele 
învecinate: Lunca Corbului și 
Poiana Lacului, din  școli de 
prestigiu ale județului printre 
care: Școala Tudor Vladimirescu-
Pitești, Școala Mircea Cel Bătrân-
Pitești, Școala Ion Minulescu-
Pitești, Școala Rătești, Școala 
Cocu, Școla 79 București, Școala 
Liviu Rebreanu- Mioveni, etc.. 

Copiii au fost îndrumați de 
peste 20 de cadre didactice care 
au ales să fie părtași la această 

activitate de tradiție alături de 
organizatori. Acestora li s-au 
alăturat un  grup de șase 
voluntari cu rol de îndrumători. 
Atât la festivitatea de 
deschidere, cât și la cea de 
premiere școala noastră a fost 
onorată de prezența și sprijinul 
Inspectoratului Școlar Județean 
Argeș, reprezentat de către 
doamna profesor Inspector 
Școlar General Adjunct  I.S.J. 
Arges și de către domnul 
profesor Molea Gheorghe  
Inspector Școlar Teritorial. Copiii 
au pictat efectiv în  perioada 13-
17 iulie, iar strădania lor a fost 
răsplătită de către un juriu 
alcătuit din 12 persoane prin 
oferirea de diplome cu premii din 
partea organizatorilor, cărți 
religioase, mătănii și mir sfințit 
din partea reprezentațiilor 
bisericii, iar domnul primar a 
oferit tuturor participanților câte 
un desert răcoritor într-o zi 
toridă de vara. Ca în fiecare an a 
intrat în tradiție premiera în bani 
a trei lucrări selectate de domnul 
primar. La Biblioteca Comunală 
Săpata, în ziua jurizării (20 iulie) s
-a desfășurat activitatea 
„Biblioteca leagănul carților” în 
timpul căreia copiii au realizat 

eseuri despre importanța cărților 
și a bibliotecii și le-a fost  
prezentat un material 
PowerPoint despre importanța 
cărții în viața noastră, a tuturor. 
Dat fiind faptul că poetul Adrian 
Păunescu ar fi împlinit în data de 
20 iulie 72 de ani, acest 
eveniment a fost marcat de către 
bibliotecă,  fiindu-le prezentat 
elevilor un material despre viața 
și activitatea sa, menționând că 
versurile poetului au o 
muzicalitate aparte ceea ce a 
făcut ca majoritatea lor să fie 
căntate. Elevii au recitat poezii și 
au asculatat în audiție cântece pe 
versurile poetului. 

Prezența atâtor copii, cadre 
didactice și oficialități reprezintă 
cea mai buna certitudine că 
această activitate umple timpul 
liber în mod atractiv apropiindu-
ne pe toti de ceea ce înseamnă 
comunicare, prietenie și credință 
în Dumnezeu. 

 
Teona Truță 

Bibliotecar 
Biblioteca Comunală  

Săpata   

 Voluntariatul – o oportunitate pentru viitor!  

În luna iulie, Europe Direct 
Argeș a susținut o sesiune de 
formare pe tema voluntariatului 
pentru un grup de elevi de la 
Liceul Tehnologic ASTRA Pitești, 
implicați în proiectul Euroscola 
intitulat ”Să fim solidari cu cei de 
lângă noi”. Voluntariatul în 
centre de tip familial reprezintă o 
inițiativă dezvoltată de tinerii 
argeșeni în vederea creșterii 
accesului la educație al tinerilor 
cu oportunități reduse din aceste 
centre. 

Obiectivul principal al 
activității a fost de a ajuta 
participanții să își traseze 
adevărate direcții de dezvoltare 
personală și profesională. 

A fost realizat portretul 
voluntarului cu calitățile pe care 
acesta ar trebui să le dețină și să 
le valorifice în cadrul organizației 

în care lucrează, punctându-se 
drepturile și obligațiile prevăzute 
pentru voluntarii care activează 
în diferite asociații sau fundații 
de pe plan local, regional, 
național sau chiar european. 

S-au inițiat discuții, în 
echipe, despre solidaritate, 
implicarea în acțiuni civice și 
voluntariat, ce înseamnă în mod 
concret aceste concepte și cum 
ar trebui motivați cetățenii să ia 
parte la diferite acțiuni de 
responsabilitate socială. 
Participanții au fost informați cu 
privire la acțiunile de voluntariat 
dezvoltate în țările în curs de 
dezvoltare sub egida Anului 
European al Dezvoltării, 
prioritate de comunicare a 
Comisiei Europene în anul 2015. 

Prin exerciții practice, s-a 
subliniat importanța cunoașterii 

apartenenței la diferite grupuri 
sociale, în vederea întăririi 
capacității de a participa la 
acțiuni cu caracter social de 
mare impact în societate. 

Promovarea proiectelor 
Euroscola care sunt derulate în 
județul Argeș reprezintă o 
componentă de comunicare pe 
teme europene a Centrului 
Europe Direct Argeș.  

 
Ionela Panait 

 consilier de comunicare 
Centrul Europe Direct din cadrul  

Bibliotecii Județene  
„Dinicu Golescu” 
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Dublu eveniment cultural dedicat lui Corneliu Coposu, 
 la Biblioteca Județeană "Dinicu Golescu" Argeș  

În perioada 17-21 august 
2015, Biblioteca Județeană 
"Dinicu Golescu" Argeș a găzduit 
expoziția modulară itinerantă „20 
de ani fără Corneliu Coposu", 
organizată de Asociația Creștin-
Democrată "România de Mâine", 
condusă de Mircea Mureșanu, în 
parteneriat cu Fundația "Hanns 
Seidel" România. Evenimentul a 
stat sub semnul comemorării a 
20 de ani de la moartea lui 
Corneliu Coposu și a dorit să 
aducă în atenția opiniei publice 
personalitatea lui Corneliu 
Coposu. 

Această expoziție itinerantă 
a fost deja organizată anul trecut, 
în cadrul Centenarului Corneliu 
Coposu, la Biblioteca Națională a 
României din București, cu ocazia 
"Nocturnii Bibliotecilor"; la 
Biblioteca Județeană Timiș, la 
Bastionul Terezia, Secția de Artă 

"Deliu Petroiu"; în foaierul sălii 
de ședințe a Consiliului Județean 
Caraș-Severin, la Biblioteca 
Județeană "A.D. Xenopol" Arad și 
la Biblioteca Centrală 
Universitară "Lucian Blaga" din 
Cluj-Napoca, și anul acesta, în 
cadrul expoziției „20 de ani fără 
Corneliu Coposu”, la Primăria 
Curtea de Argeș, la Ateneul 
Popular din Focșani, la Complexul 
Muzeal ″Iulian Antonescu″, la 
Memorialul Victimelor 
Comunismului și Rezistenței din 
Sighetul Marmației  și la Muzeul 
Județean Satu Mare.  

Vernisajul expoziției a avut 
loc luni, 17 august,  în holul 
Bibliotecii Județene, fiind urmat 
de lansarea cărții „Generația care 
și-a făcut datoria” (Editura ″Din 
Condei″, București, 2015), scrisă 
de Barbu Pițigoi, fost deputat de 
Argeș, din partea PNȚCD. Autorul 

acestei lucrări prezintă, în acest 
volum, fapte la care a participat 
direct, la care a fost martor sau 
care i-au fost povestite de către 
cei care au luat parte la 
evenimentele agitate din 
perioada 1989-1990 și care 
descriu cu mare acuratețe viața 
politică a PNȚCD în perioada de 
început.  

Invitații speciali ai acestui 
eveniment  au fost: George 
Rizescu, fost deținut politic, Ion 
Dumitru, veteran de război și fost 
deținut politic, Aureliu 
Teodorescu, fostul prefect al 
județului Argeș.  
 

Sabina Busuioc 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

Vizite de informare şi documentare la Europe Direct Argeș 

În luna septembrie 2015, 
Europe Direct Argeș a fost gazda 
unor evenimente derulate în 
parteneriat cu alte două centre 
de informare europeană din țară. 
Este vorba despre Europe Direct 
București și Europe Direct 
Târgoviște. 

Primul eveniment, realizat 
cu Europe Direct Târgoviște din 
cadrul Bibliotecii Județene”Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmbovița și 
în colaborare cu Asociația 
”Târgoviște spre Europa”, 
Inspectoratul Județean 
Dâmbovița și Asociația ”Tineri 
pentru Europa de Mâine”, a 
presupus derularea unei piese de 
teatru forum, în care s-a pus 
accentul pe schimbarea unor 
situații negative din mediul școlar 
al elevilor. Actorii au fost tineri cu 
vârste între 12-14 ani, proveniți 
din grupuri vulnerabile din 
județul Dâmbovița, dornici să 
producă o schimbare în bine a 
societății. 

La activitate au participat 
voluntari ai Centrului Europe 
Direct Argeș, dar și tineri de la 
Liceul Tehnologic Astra din 
Pitești, care au fost prezenți și la 

o serie de prezentări despre 
parteneriatul dintre biblioteca 
publică și societatea civilă în 
comunitate. 

Cel de al doilea eveniment, 
organizat cu Europe Direct 
București din cadrul Institutului 
European din România, a avut ca 
obiectiv principal schimbul de 
bune practici cu privire la munca 
de voluntar/stagiar prestată în 
cadrul unui centru de informare 
europeană. 

Voluntari și stagiari ai 
Centrelor Europe Direct Argeș și 
Europe Direct București au luat 
parte la o serie de exerciții 
interactive în care au reliefat 
ceea ce Europe Direct reprezintă 
pentru comunitate. Prin 
creativitate, participanții au găsit 
obiecte care să ilustreze cât mai 
bine importanța existenței unui 
centru de informare europeană 
în comunitate și rolul său activ. 

Pe durata derulării 
evenimentului, au fost integrate 
discuții despre caracteristicile 
unei societăți perfecte, așa cum 
fiecare o vede: cu lucru în echipă, 
comunicare, responsabilitate și 
solidaritate din partea semenilor, 

asumare, respect și interes față 
de alte persoane, o societate 
plină de altruism și optimism, de 
bunăstare, o societate a 
toleranței, a participării active și 
a implicării sociale. Identificarea 
obstacolelor care ne împiedică să 
trăim în societatea dorită a 
incitat participanții la o scurtă 
dezbatere cu privire la aceste 
aspecte și i-a făcut să înțeleagă 
că pentru a ne împlini visurile, 
trebuie să înlăturăm piedicile. 
Împreună putem face ca visurile 
noastre să devină realitate. 

Prin organizarea acestor 
evenimente și vizite de informare 
și documentare se dorește 
întărirea colaborării dintre 
centrele de informare europeană 
existente în România și 
promovarea rețelei Europe Direct 
la nivel național.  

 
 

Ionela Panait 
 consilier de comunicare 

Centrul Europe Direct din cadrul  
Bibliotecii Județene  

„Dinicu Golescu” 
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Expoziție omagială dedicată lui Vasile Alecsandri, 
  la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș  

Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat, în 
perioada 21-28 august 2015, 
evenimentul cultural „Scriitori 
români în conștiința 
contemporanilor – Vasile 
Alecsandri”, expoziție de cărți, 
dicționare, enciclopedii și 
publicații periodice din colecțiile 
de documente ale bibliotecii, 
dedicată marelui scriitor român 
la împlinirea a 125 de ani de la 
trecerea în neființă. 

Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 
1821- d. 22 august 1890) a fost 
poet, dramaturg, folclorist, om 
politic și diplomat, membru 
fondator al Academiei Române, 
creator al teatrului românesc și al 
literaturii dramatice în România. 

În anul 1854 apare sub 
conducerea sa revista România 
literară, iar în 1881 primește 
Premiul Academiei pentru 
Literatură. 

În 1863 ia naștere la Iași, 
societatea Junimea, al cărei 
membru onorific a fost până la 
sfârșitul vieții. În 1867 este ales 
membru al Societății literare 
române, devenită Academia 
Română. 

Opera literară a lui 
Alecsandri este vastă, Operele 

complete cuprinzând patru 
volume de poezii, șase de teatru 
și unul de proză, lăsând în afara 
seriei încă un volum de teatru, 
poezii inedite, câteva volume de 
corespondență, un jurnal.  

Vasile Alecsandri a alternat 
poezia cu teatrul și proza, astfel 
încât în anul 1852 vine cu un 
Repertoriu dramatic de 15 piese, 
în 1853 cu Doine și lăcrămioare, 
în 1857 cu culegerea de proză 
Salba literară, iar în 1866 cu 
volumul Poezii poporale ale 
românilor. 

După anul 1863 apar 
următoarele 5 cicluri de poezii, 
publicate mai întâi în Convorbiri 
literare, apoi publicate în volum 
în 1875 și 1880 în colecția sa de 
Opere complete III ( Pasteluri și 
legende ) și IV ( Legende nouă, 
Ostașii noștri). 

Pastelul este descriere de 
peisaj, dar și de portret, iar în 
legende Alecsandri rămâne cel 
mai bun poet epic român. 

Alecsandri a scris peste 50 
de piese de teatru, din teatrul 
comic . 

Proza are aceleași merite 
indiscutabile ca poezia și teatrul. 
Dintre acestea amintim nuvela 
de debut Buchetiera de la 

Florența (1840), O plimbare la 
munți, Istoria unui galbîn. 

Lucrări de critică literară 
dedicate operei și vieții lui Vasile 
Alecsandri sunt prezente în 
expoziție, dintre acestea 
amintim: George Călinescu, 
Vasile Alecsandri, București, 
Editura Tineretului, 1965; 
Alexandru Piru, Introducere în 
opera lui Vasile Alecsandri, 
București, Editura Minerva, 1978; 
Enciclopedia marilor 
personalități din istoria, știința 
și cultura românească de-a 
lungul timpului,  București, 
Editura Geneze, 1999; Alecsandri 
și literatura pașoptistă: 
antologie comentată, Craiova, 
Editura Scrisul Românesc, 2008. 

La 125 de ani de la moarte, 
Biblioteca Județeană Dinicu 
Golescu Argeș evocă figura lui 
Vasile Alecsandri, “un tip 
autohton, de simțire idilică și 
grațioasă, de lirism senin și ușor, 
de o anume contemplativitate 
etnică.” (Pompiliu 
Constantinescu). 

 
Cristina Baciu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” 
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Puterea artei digitale de a povesti 

În perioada 17-20 august 
2015, Europe Direct Argeș a 
organizat o serie de ateliere si 
sesiuni de lucru dedicate 
voluntarilor activi ai centrului de 
informare europeană, având ca 
tema principală crearea de 
povești digitale.  

După prezentarea celor 3 
componente ale programului 
Windows Live Movie Maker: 
importare foto și video; editare 
coloană sonoră; partajarea 
filmului online, participanții au 
lucrat în echipe pentru crearea 
textului pentru poveștile lor, care 
au reliefat multiculturalitatea în 
dezvoltarea personală a 
voluntarului, Europe Direct Argeș 
prin prisma educației 
nonformale, puterea 
voluntariatului pentru grupuri 
defavorizate.  

Pentru a capta cele mai bune 
imagini care să susțină povestea 
conturată, voluntarii au învățat 
să editeze fotografiile prin 
folosirea programului Microsoft 
Picture Manager. Selectarea, 
editarea și încărcarea pozelor 
pentru poveste a presupus efort, 
muncă de echipă și concentrare 
maximă din partea acestora. 

Prezentarea programului 
Audacity a suscitat interesul 
cursanților, aceștia având șansa 
de   a-și înregistra propriul text 
pentru poveste, iar asamblarea 
tuturor elementelor din poveste 
și cosmetizarea lor a reprezentat 
cel mai plăcut moment ce a 
precedat alegerea unui fundal 
sonor pentru ca ideile de povești 
să fie cât mai captivante și 
surprinzătoare. 

Au existat discuții despre 

cum se pot împărtăşi poveştile pe 
Internet, folosind diferite canale 
de promovare social media 
precum YouTube sau Vimeo 
astfel încât să emoționeze 
oamenii, să schimbe vieți, să 
producă schimbare în societate. 

Realizarea acestor filme a 
oferit posibilitatea voluntarilor 
de a transmite experiența lor, 
dobândită de-a lungul anilor în 
calitate de voluntari în diverse 
organizații și asociații de tineret, 
altor tineri aflați la început de 
drum. 

 
Ionela Panait 

 consilier de comunicare 
Centrul Europe Direct din cadrul  

Bibliotecii Județene  
„Dinicu Golescu” 



Pagină 8 BIBLIOSPHERE, NR. 3/2015 

O călătorie prin muzeele din România 
la Biblioteca Județeană Argeș  

Biblioteca Judeţeană ”Dinicu 
Golescu” Argeş a organizat în 
data de 21 septembrie 2015 
evenimentul Călătorie prin 
marile muzee din România, 
expoziţie de cărţi, reviste, 
albume şi enciclopedii din 
colecţiile de documente ale 
Bibliotecii Judeţene  Argeş. 

Călătoriile prin marile muzee 
ale țării dau posibilitatea 
oamenilor de a-și îmbogăți 
mintea și sufletul, de a descoperi 
lucruri noi și interesante, 
muzeele fiind mijloace de 
educare și culturalizare, și în 
același timp prilej de bucurie și 
recreere. 

Lucrări expuse în vitrine 
prezentând muzeele din județul 
Argeș sunt: Muzeul Judeţean 
Argeş: Moştenire culturală, 
istorie, şi continuitate, Pitești, 
Dumitru Gh. Maican, Muzeul 
Viticulturii şi Pomiculturii din 
România. Album, Bucureşti, 
Editura Sport-Turism, 1983; 
Lucian, Cioată, Muzeul de Artă. 
Piteşti 22 noiembrie-15 
decembrie 2012, Piteşti, 2012, 
Dragoş Măndescu , Ad Finibus 
Imperii. Spaţiul vechii Dacii în 
reprezentări cartografice 
medievale şi moderne din 
patrimoniul Muzeului Judeţean 
Argeş: un catalog al colecţiei 
Lelia şi Aureliu Popescu, Piteşti, 

Editura Ordessos, 2012, Muzeul 
Viticulturii şi Pomiculturii 
Goleşti, Piteşti, 2012. 

Foarte multe muzee din 
România au un mare potențial 
cultural, el trebuie doar scos la 
iveală. Călătoria prin muzee ne 
dă posibilitatea să descoperim 
locuri, oameni, fapte din domenii 
diferite precum istorie, 
arheologie, geografie, etnografie, 
literatură, cultură, religie. 

Din Colecţiile Speciale ale 
Bibliotecii Judeșene Argeș au fost 
expuse lucrări reprezentative: 
Muzeul K.H. Zambaccian. 
Catalog; Două documente 
domneşti din colecţia Muzeului 
Câmpulung Muscel; Monumenta 
Romaniae Vaticana. Manuscrise
-Documente-Hărţi. Catalogul 
expoziţiei istorice la Muzeul 
Naţional Cotroceni. Două milenii 
de creştinism românesc; Două 
ataşe de bronz aflate în colecţia  
Muzeului Judeţean Argeş; 
Colecţii din Muntenia: Muzeul 
Judeţean Buzău, Muzeul Dunării 
de Jos, Muzeul Judeţean Teohari 
Antonescu Giurgiu, Muzeul 
Judeţean de istorie şi Arheologie 
Prahova; Un trecut recuperat 
pentru viitor. Catalog cu obiecte 
restaurate din patrimoniul 
Muzeului Goleşti. 

În societatea contemporană 
se conturează tot mai mult rolul 

şi importanţa muzeelor, ca medii 
în care procesul de învăţare este 
stimulat eficient, facilitând 
asimilarea de cunoştinţe noi şi 
completarea informaţiilor prin 
contact direct cu obiectele de 
patrimoniu. 

Alte lucrări reprezentative 
expuse în vitrine, cu mari muzee 
din România, sunt:  Ioan Opriș, 
Muzee şi colecţii din România: 
Mică enciclopedie, București, 
Editura Enciclopedică Română, 
2002, Ioan Godea, Muzeul 
Satului: 1936-2003, București, 
C.N.I.Coresi, 2004, Ghidul 
muzeelor şi colecţiilor din 
România= The quide to 
Museums and collections in 
România., Bucureşti, Cimec-
Institutul de Memorie Culturală, 
2006. 

Muzeele reprezintă o formă 
completă și atractivă de instruire 
și educare 

Expoziția a fost  deschisă 
publicului în perioada 21-28 
septembrie 2015. 

 
Cristina Baciu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” 

Ziua Independenței, 
cunoscută și ca 4 iulie, este o 
sărbătoare federală în Statele 
Unite, care comemorează 
adoptarea Declarației de 
independență de pe 4 iulie 1776, 
în care a fost declarată 
independența față de Regatul 
Marii Britanii. Ziua 
Independenței este deseori 
asociată cu focuri de artificii, 
parade și evenimente private 
care sărbătoresc istoria, guvernul 
și tradiția Statelor Unite. Ziua 
Independenței este Ziua 
Națională a Statelor Unite ale 
Americii. 

Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș a celebrat 
această zi prin organizarea, în 

perioada 29 iunie – 13 iulie, a 
unei expoziții de cărți, dicționare, 
reviste, albume și enciclopedii 
despre istoria Statelor Unite ale 
Americii, din colecțiile Bibliotecii 
Județeană Argeș. 

Cea mai mare parte din 
spațiul expozițional a fost 
reprezentată de portretele 
președinților americani. Statele 
Unite ale Americii au avut, până 
acum, 44 de preşedinţi. Din 
1789, când George Washington a 
fost ales în unanimitate de 
Colegiul electoral şi până în 
2009, când Barack Obama i-a 
succedat la conducerea statelor 
lui George W. Bush, fiecare 
dintre aceştia a scris într-un fel 
sau altul istoria S.U.A. Astfel, 

puteţi urmări imagini cu chipurile 
şi semnăturile celor mai iubiţi  
preşedinţi: John F. Kennedy 
(1961-1963), Abraham Lincoln 
(1861-1865), George Washington 
(1789-1797), Franklin Roosevelt 
(1933-1945) sau Roland Reagan 
(1981-1989), dar şi ale celor mai 
puţin cunoscuţi: James Buchanan 
(1857-1861), Martin Van Buren 
(1837-1841), James Abram 
Garfield (4 martie 1881-19 
septembrie 1881).  

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu”  

Ziua Independenței, sărbătorită printr-o expoziție,  
la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sărbători_federale_în_Statele_Unite&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Declarația_de_independență_a_Statelor_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Declarația_de_independență_a_Statelor_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Marii_Britanii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Marii_Britanii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Focuri_de_artificii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_națională
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_națională


 BIBLIOSPHERE, NR. 3/2015 Pagină 9 

Tinerii – factori decizionali în dezvoltarea societății actuale  

Angrenarea tinerilor în 
construirea unor acțiuni sociale 
în mediul rural reprezintă un 
progres în dezvoltarea societății 
actuale. 

În acest context, de-a lungul 
anului 2015, Centrul Europe 
Direct Argeș a coordonat, prin 
intermediul unor parteneriate 
consolidate cu diferite structuri 
instituționale, organizarea unor 
activități în bibliotecile comunale 
din localitățile Buzoești, Vedea și 
Mozăceni. O primă activitate a 
avut loc la Biblioteca Comunală 
Buzoești pentru elevii de la 
Școala cu clasele I-IV din 
Vulpești. Activitatea a presupus 
transformarea unor fabule 
precum ”Corbul și vulpea” și 
”Bivolul și coțofana” în adevărate 
povești pentru cei mici. 

Astfel, un grup de tineri din 
comună au ales să dezvolte 
pentru alți tineri o activitate 
cultural-artistică spre satisfacția 
și marea plăcere a colegilor lor 
mai mici. S-a ales această 
metodă nonformală deoarece 
participanții la activități în 
care teatrul de umbre este 
folosit ca metodă de învățare 
ajung să înțeleagă, să 
stăpânească și să transmită un 
tip de comunicare alternativă, 
care îi poate ajuta să evalueze 

într-un mod critic constructiv 
toate mesajele la care sunt 
expuși zilnic. 

La Biblioteca Comunală din 
Mozăceni, a avut loc o activitate 
cultural-artistică de promovare a 
conceptului de interculturalitate, 
cu accent pe prezentarea 
identității naționale românești în 
context european. 

S-au interpretat scenete ale 
unor mari actori români, a fost 
pusă în scenă una dintre cele mai 
cunoscute și apreciate poezii 
românești ”Luceafărul”, simbolul 
național al poeziei românești, au 
fost redate cântece populare 
românești de mare impact, dar 
totodată au fost interpretate și 
diferite dansuri irlandeze, 
cântece de origine spaniolă și 
alte momente artistice menite să 
reliefeze importanța împărtășirii 
culturii europene.  

Tinerii din Vedea au 
organizat o activitate de 
informare cu privire la 
frumusețea comunei Vedea, dar 
și la oportunitățile de dezvoltare 
personală a tinerilor, existente în 
localitate. 
Prin metoda jocului de rol, a fost 
prezentată comuna din punct de 
vedere geografic și economic, 
tineri talentați susținând un mic 
spectacol artistic, pentru 

promovarea tinerelor talente. 
Cei prezenți au putut admira 
expoziția de desene și porturi 
populare, dar și creațiile din 
hârtie, lucrate manual, expuse în 
cadrul evenimentului realizat la 
Biblioteca Comunală din Vedea.  

La acțiunile enumerate, au 
participat și reprezentanți ai 
autorității publice locale, în 
vederea susținerii activității 
organizate de tinerii din 
comunele implicate, alături de 
care s-a lansat ideea creării unor 
centre de tineret pentru tinerii 
din mediul rural, în vederea 
continuării evenimentelor de 
acest gen. 

Scopul principal al 
organizării acestor acțiuni civice 
îl reprezintă dezvoltarea 
comunităților rurale prin 
implicarea activă a tinerilor în 
procesul decizional de la nivel 
local. Tot acest efort a condus 
la modelarea pozitivă a spiritului 
de echipă al tinerilor implicați, la 
o atitudine europeană pro-
activă, mai responsabilă din 
punct de vedere social. 

 
Ionela Panait 

 consilier de comunicare 
Centrul Europe Direct din cadrul  

Bibliotecii Județene  
„Dinicu Golescu” 

Biblionews 

Stiati ca....? pentru a creste 
numarul vanzarilor de carti in 
America, Edward Bernays a 
contactat firme de constructii 
pentru ca fiecare casa ridicata 
sa aiba o biblioteca? 

 
Stiati ca....? Cea mai mare 

bibliotecă din lume este 
Biblioteca Congresului S.U.A? 

 
Stiati ca....? Prima biblioteca 

publica din lume a fost 
deschisa in Varsovia in 1747? 

 
Stiati ca....? Cartea preferata a lui 

Napoleon era "Suferintele 
tanarului Werther" de Johann 
Wolfgang Goethe. A citit-o de 
sapte ori. 

 
Stiati ca....? Romanii educati 

indrageau si pretuiau cartile? 
In perioada Imperiului tarziu 
Roma avea 29 de biblioteci. 
Scribii copiau cartile cu mana. 

 
Stiati ca....? in librariile din Europa 

de vest, 20 - 25% din cifra de 
afaceri este realizata de 
cartile de benzi desenate?  

 

Stiati ca....? Biblioteca Universitatii 
din Indiana, Statele Unite, se 
scufunda in fiecare an cu 
aproximativ 2.5 centimetri. 
Atunci cand s-a realizat 
constructia, nu s-a luat in 
calcul si greutatea imensa a 
cartilor care urmau sa fie 
depozitate aici. 

 

Știați că? 
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Aniversările și comemorările anului 2015 în județul Argeș 
octombrie—decembrie 

Bârla 
 
Florea Niculina (Bârla, 28 octombrie 
1935) 80 de ani de la naştere. Profesor, 
redactor  la Editura Didactică si 
Pedagogică şi Editura Academiei 
Române, fiind publicistul care a pregătit 
pentru tipar, ca specialist, colecţiile 
Documenta Romaniae Historica şi 
Documente privind istoria României, 
Istoria Municipiului Piteşti (1988) sau 
lucrarea Membrii Academiei Române 
(1866 - 1999).  

 
Beleţi – Negreşti 

 
Rădulescu Constanti (Zgripceşti, 
Beleţi – Negreşti, 1 noiembrie 
1875 – Priboieni, 29 martie 
1926) – 140 de ani de la naştere. 

Folclorist şi învăţător în comuna 
Priboieni, revizor şcolar al judeţului 
Muscel, conducător al publicaţiilor 
Prietenul nostru, Gazeta ţăranilor din 
Muscel şi Revista pentru popor din 
Câmpulung, autor al volumelor, 
semnate Constantin Rădulescu – Codin: 
Monografia comunei Priboieni – Muscel, 
Legende, tradiţii şi amintiri istorice, 
adunate din Oltenia şi din Muscel. 
 

Boteni 
 
Obogeanu Veronica (Boteni, 30 
octombrie 1900 – Bucureşti, 15 
august 1987) – 115 ani de la 

naştere. Profesoară,  scriitoare, membră 
fondatoare a Uniunii Scriitorilor din 
România în anul 1949, autoare a 
volumelor de versuri Freamăt, Corabia 
de lumină, Poezii sau Aici, pe ramul 
meu. 
 

Câmpulung 
 
Bera Alexandru (Mandra, Brasov, 1908 
– Câmpulung, 1970) – 45 de ani de la 
moarte. Profesor de ştiinţele naturii, 
venit în oraşul Câmpulung din Braşov, 
specializat în domeniile geologie, 
paleontologie, seismologie şi  publicist. 
Profesorul Bera este cel care a pus 
bazele staţiei seismice de la Liceul Dinicu 
Golescu. 

 
 
Mârtzu Flaminiu  (Focşani, 
Vrancea, 12 noiembrie 1913 – 
Câmpulung, 27 noiembrie 1990) 

– 25 de ani de la moarte. Istoric, 
arheolog, doctor în drept, muzeograf şi 
director al Muzeului Câmpulung, autor 
al monografiei oraşului: Câmpulung - 
Muscel ieri şi azi. Istoria oraşului,  
Oameni de seamă dăruiţi ţării de oraşul 
Câmpulung – Muscel sau Oameni din 
Cetatea de Scaun. Personalităţi şi figure 
muscelene. 
 
Petrescu Gheorghe (Broşteni, Costeşti, 8 
octombrie 1925 – Bucureşti, 2001) – 90 
de ani de la naştere. Economist, 
demnitar în Ministerul Construcţiilor de 
Maşini (1979-1981); ministru, Ministerul 
Industriei Construcţiilor de Maşini- 
Unelte şi Electrotehnice (1981-1982); 
viceprim-ministru al Guvernului 
parlamentar. 
 

Cicănești 
 

Păun Gheorghe (6 decembrie 
1950, Cicăneşti) – 65 ani de la 
naştere. Doctor în matematică, 

cercetător, membru al Academiei 
Române,  Academia de Ştiinţe din New 
York, Asociaţia Europeană de 
Informatică Teoretică, Academia 
Europei, al Uniunii Scriitorilor, referent 
în colegii de redacţie la mari reviste de 
specialitate în informatică, dar şi eseist 
şi poet. 
 

Curtea de Argeș 
 
Marinescu Valerian (Curtea de 
Argeş, 22 noiembrie 1925 -) – 90 
de ani de la naştere. Medic, 

autor al volumului Monografia aşezării 
Argeşului Curtea de Argeş de la 
începuturi până în present, cu studii şi 
articole pe teme medicale, istorice, 
religioase, colaborator al Muzeului 
Curtea de Argeş, Episcopiei Argeşului şi 
Muscelului, Societatea de Ştiinţe 
Medicale, Filiala Piteşti. 
 

 

Davideşti 
 
Băcanu Constantin (n. Davideşti, 
19 noiembrie 1920). – 95 de ani 
de la naştere.  Medic virusolog 

doctor în ştiinţe medicale, cercetător al 
Institutului Cantacuzino, posesor de 
brevete de invenţii în domeniul 
microbiologiei, descoperitor al unui 
autovaccin celulo-microbian complex ce 
modifică şi eficientizează tratamentele 
clasice.  
 

Leordeni 
 
Anghel Dumitru (Leordeni, 14 
octombrie 1930) – 85 ani de la naştere. 
Inginer aviator, cercetător ştiinţific la 
Institutul de Cercetări Aeronautice  
Bucureşti, contribuind  la realizarea 
prototipului avionului de luptă reactiv 
IAR 93 şi avionului de şcoală reactiv IAR 
99. 

 
Kalinderu Nicolae (Bucuresti,** 
6 decembrie 1835 - Ciulniţa, 
Leordeni, 16 aprilie 1902) – 180 

de ani de la naştere. Membru 
corespondent al Academiei Române (20 
martie 1890). Medic, boli infecţioase, 
profesor universitar, autor al lucrărilor 
Despre pleurezia purulentă (1874), 
Despre meningita tuberculoasă la adulţi 
Lepra anestezică. 
 

Merişani 

 
Duţescu Teodor (Vărzaru, Merişani, 8 
noiembrie 1870 - Bucuresti, 8 decembrie 
1949) – 145 de ani de la naştere. 
Scriitor, animator cultural, traducător, 
inspector la Casa Şcoalelor şi asociat al 
cumnatului său  Ion Luca Caragiale la 
restaurantul gării din Buzău.   
 

Pietroşani 
 
Bratu Gelu (Pietroşani, 23 noiembrie 
1935 – Pitesti, Arges, 17 noiembrie 
1997) – 80 de ani de la naştere. Ziarist la 
cotidianul Argeşul. 
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Pitesti 
 
Albu Constatin (Bucureşti, 1881 
– Piteşti, 23 octombrie 1970) – 
45 ani de la moarte. Muzician, 

dirijor şi profesor al liceului I. C. 
Brătianu. A fost membru fondator în 
anul 1928 al Ateneului Popular 
Gheorghe Ionescu-Gion. 
 
Baicu Ioan (Furesti, Dobresti, 19 
ianuarie 1914 – Pitesti, 13 octombrie 
1985) – 30 ani de la moarte. Inginer 
constructor specializat în domeniul 
căilor ferate , demnitar. A activat în 
cadrul Institutului de Proiectări  
Bucuresti şi al  Ministerului 
Transporturilor, ajungând la rangul de 
ministru. 

 
Calotescu Corneliu (Piteşti, 19 
noiembrie 1889 – Piteşti, 17 
octombrie 1970) – 45 de ani de 

la moarte. Ofiţer de carieră avansat 
până la gradul de general de divizie, 
participant la cele două războaie 
mondiale, guvernator al Bucovinei. 

 
Dumitrescu Alexandru (Pitesti, 8 
noiembrie 1875 - Pitesti, Arges, 
8/9 aprilie 1949) – 140 de ani de 

la naştere. Profesor de  limba franceză, 
avocat, deputat, primar al oraşului 
Piteşti. În timpul mandatului său se 
remarcă numeroase realizări urbanistice 
în Pitesti, printer care inaugurarea 
furnizării curentului electric pentru 
iluminatul public (15 decembrie 1913), 
începerea construcţiei halelor de carne 
şi de peşte din central oraşului. 

 
Irimia Victoria (Pitesti, 12 
octombrie 1945) – 70 de ani de 
la naştere. Medic primar 

specializat în psihiatrie, director 
fondator, Centrul Medical Self Control 
dr. Irimia, Piteşti autoare a volumului 
Studiul privind echilibrul lipoproteinelor 
serice la bolnavi de schizofrenie aflaţi 
sub tratamentul antipsihiatric. 

 
Oncică Dumitru (Piteşti, 19 
decembrie 1920-?) – 95 de ani 
de la naştere. General de  

 
 
brigadă, participant la cele două 
războaie mondiale, evidenţiat în luptele 
de la Bran, Făgăraş, Homorod, Braşov, 
pe Frontul din Moldova la Mărăşeşti şi 
Soveja, Vrancea. 

 
Pădure Luminiţa Liliana (n. 
Răteşti, 22 noiembrie 1955) – 60 
de ani de la naştere. Medic 

doctor în ştiinţe medicale, pediatru la 
spitalul Marie Curie, autoare de studii, 
articole, comunicări de specialitate şi a 
volumului Toxina botulinică în 
tratamentul spasticităţii la copii. 
 

Rădeşti 
 
Tudosescu Ion (12 decembrie 1930 
Rădeşti) – 85 de ani de la naştere. 
Profesor universitar la catedra de 
filosofie din cadrul Institutului 
Politehnic, ulterior la Universitatea 
Bucureşti, autor a 20 de cărţi şi peste 
200 de studii şi articole ştiinţifice în 
Revista de Filosofie a Academiei 
Române, director al Institutului de 
Filosofie. 
 

Răteşti 
 
Veselovski Vasile (n. 18 
decembrie 1925 Găvana-Piteşti – 
4.01.1998. Bucureşti) – 90 de ani 

de la naştere. Compozitor de muzică 
ușoară, autor de șlagăre şi  spectacole 
de revistă, membru al corului Liceului 
Teoretic de băieţi din Piteşti dirijat de 
profesorul Alfons Popescu. 
 

Rucăr 
 
Lungianu  Mihail (Rucăr, 13 
decembrie 1880 – Bucureşti, 21 
ianuarie 1966) – 135 de ani de la 

naştere. Scriitor, redactor la revistele 
Albina, Convorbiri Literare, România 
rurală, România ilustrată, folclorist, 
autor de  volume importante: În 
sărbători (1910); Zile senine (1914); 
Însăilări (1914); Făpturi năstimiri (1936), 
câştigător al premiului Academiei 
Române în anii 1914, 1920, 1936. 

Teiu 
 

Streinu Vladimir – Nicolae 
Iordache (Teiu, 23 mai 1902 -  
Bucureşti ,26 noiembrie 1970) – 

Arges  - 45 ani de la moarte. A fost critic 
literar, estetician, istoric literar, pedagog, 
scriitor român. A fost director al editurii 
Univers, profesor, predând un curs de 
poetică la Universitatea Bucureşti şi 
apreciat colaborator al revistelor cultural 
din perioada interbelică Sburătorul, 
Kalende, Viaţa literară sau Revista 
Fundaţiilor Regale. 
 

Tigveni 
 

Marinescu Gabriel (Tigveni, 7 
noiembrie 1886 - Jilava, 26/27 
noiembrie 1940) – 75 de ani de 

la moarte. Ofiţer de carieră în grad de 
general. Ministru de Interne, Prefect al 
Poliţiei Capitalei, colaborator apropiat al 
regelui Carol II. A fost unul dintre cei 
care au modernizat comuna Tigveni prin 
construirea uzinei electrice, o moară 
ţărănească, reţeaua publică şi castelul 
de apă potabilă, canalizare, grădiniţă, 
case tip.   
 

Topoloveni 
 
Sachelarie Corneliu (11 
noiembrie 1895 Topoloveni – 20 
februarie 1949 Topoloveni) – 

120 de ani de la naştere. Învăţător, 
folclorist, publicist, contribuind la 
realizarea monografiei localităţii 
Topoloveni şi collaborator cu numeroase 
articole de pedagogie în revista 
„Muscelul nostru”. 
 
 
 
 
 
 

Carmen Voican 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu" 

Aniversările și comemorările anului 2015 în județul Argeș 
octombrie—decembrie 



Așezare menționată în 
documente istorice încă din 
anul 1570, de pe vremea lui 
Alexandru  Voievod, comuna 
Teiu este situată în partea sud
-estică a județului Argeș, se 
compune din trei sate: Teiul 
din Vale – reședința comunei, 
Teiul din Deal și Leșile. 
Aidoma unei salbe satele sunt 
așezate de o parte și de alta a 
pârâului Mozacu. 

Una din cele mai vechi 
biblioteci din mediul rural 
argeșan, a cărui existență este 
strâns legată de o 
personalitate marcantă a vieții 
literare românești, Vlademir 
Streinu - critic, istoric literar, 
poet, eseist și estetician 
literar. Biblioteca funcționează 
încă din 1956. Unitatea 
beneficiază de un spațiu 
generos, cu sală de împrumut 
și sală cu expoziție de carte, 
aici existând și o mini 
expoziție de costume 
populare specifice zonei 
argeșene.  

Biblioteca are în prezent 
un fond de carte de 7500 de 
volume, ce provine din 
achiziții de la bugetul local, 
donații de la Biblioteca 
Județeană ”Dinicu Golescu” 
Argeș, precum și donații de la 
membrii comunității. 

Biblioteca Comunală Teiu 
pune accent constant pe 
calitatea serviciilor și pe 
motivarea utilizatorilor, prin 
accesul la informație modernă 
și mass-media, în mod gratuit, 
satisfăcându-le trebuințele și 
așteptările. Au fost încheiate 
parteneriate culturale, atât cu 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș, cu Școala 
Gimnazială ”Vladimir Streinu ” 
Teiu, cât și cu diverse instituții 
de cultură din Județul Argeș. 
În urma acestor parteneriate 
au rezultat numeroase 
activități culturale: 

 expoziții de obiecte și 
costume populare 

tradiționale, specifice zonei 
Teiu; 

 programe artistice cu 
cântece și jocuri populare, 
interpretate de elevii Școlii 
Gimnaziale ”Vladimir 
Streinu” Teiu; 

 expoziție aniversare și 
comemorative; 

 expoziție permanentă de 
cărți cu Opera lui Vladimir 
Streinu; 

 expoziție de datini și 
obiceiuri, care s-au păstrat 
până astăzi, culese de la 
bătrânii satului, de 
bibliotecar Amalia Dobrin; 
la aceste activități am 
primit  ”Diplomă de 
Onoare”, pentru meritul de 
a revitaliza viața culturală 
din localitatea Teiu. 

Proiectele care au 
evidențiat Biblioteca 
Comunală Teiu in care s-a 
ajuns la dotarea bibliotecii cu 
aparatură performantă, la 
nivel european, veninid în 
ajutorul utilizatorilor 
bibliotecii si nu numai. 

 Economia Bazată pe 
Cunoaștere ( în 
colaborare cu școala și 
primăria) , în anul 2007, 
an în care s-a reamenajat  
localul bibliotecii cu 
lambriu, termopane, 
jaluzele, mobilier; 

 Biblionet în parteneriat cu 
Biblioteca Județeană 
”Dinicu Golescu” Argeș, în 
primăvara anului 2011, 
prin care s-a dotat 
biblioteca cu 4 
calculatoare, imprimantă, 
scanner, video  proiector, 
cearșaf pentru video 
proiector, baterii pentru 
calculatoare ( 4 buc.), 
caști cu difuzor ( 4 buc.); 

 s-a încheiat un ”Protocol 
de colaborare” cu 
Asociația Lingua 
Internațional, pe o 
perioadă de 3 ani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obiectivul principal al 
acestei colaborări fiind 
consilierea și orientarea 
în carieră, a persoanelor 
din mediul rural, dar cu 
posibilități financiare 
reduse. Cursuri care s-au 
organizat gratuit, 
finalizându-se cu certificat 
de absolvire.  

 eLibrary & Tehnologie 
Virtuală – octombrie 
2012, proiect câștigat prin 
Programul eCultura, prin 
care s-a înființat 2 puncte 
de bibliotecă, Teiu- Deal 
și Leșile; biblioteca a 
obținut 2 imprimante, 2 
scanere, 2 notebook-uri. 

 Proiect ”Conexiuni”, 
proiect de colaborare 
între Biblioteca Comunală 
Teiu și  Asociația 
KARDINAL, prin care, la 
finele  anului  2014, a fost 
câștigat Proiectul de 
Solidaritate Digitală, 
dotând biblioteca cu încă 
2 calculatoare.  
Esențial este că, 

Biblioteca Comunală Teiu, a 
devenit în ultimii ani, un punct 
de atracție în viața localității, 
suport cultural pentru 
persoanele vârstnice și 
mature, spațiu de învățătură 
pentru copiii și tinerii acestei 
așezări – astfel spus o oază de 
spiritualitate. 
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