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Bibliotecarii publici, facilitatori de servicii pentru 
comunitate  

În perioada 28-29 octombrie 2015 a 

avut  loc la Bușteni cea  de-a  XXVI-a 

Conferință Națională a  Asociației 

Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR), având ca 

temă Bibliotecarii publici – facilitatori de 

servicii pentru comunitate. 

Evenimentul a reunit bibliotecari din 

Filialele Asociaţiei, specialişti din 

domeniul biblioteconomiei, precum şi 

reprezentanţi ai mediului de afaceri. 

În cadrul Conferinței s-au prezentat 

exemple de servicii inovative, s-au 

împărtășit idei de proiecte și experiențe 

profesionale menite să inspire și pe alți 

colegi.  Printre acestea amintim: 

“Biblioteca Publică-spațiu al comunicării 

și factor de intermediere între cultură și 

comunitate” – Biblioteca Județeană 

“Alexandru și Aristia Aman” - Dolj, 

“Linkinjob-un proiect resursă pentru 

bibliotecarii publici și comunitățile lor”- 

Biblioteca Județeană “George Barițiu” 

Brașov, “Dezvoltarea abilităților practice 

la copii prin intermediul artelor plastice 

și a lucrului manual în spațiul bibliotecii 

publice” - Biblioteca Județeană “Panait 

Istrati” Brăila.  

Prin aducerea în prim-plan a 

proiectelor și inițiativelor în sprijinul 

comunității, ANBPR dorește să 

încurajeze proiectarea și diversificarea 

de noi servicii de bibliotecă. Pornind de 

la nevoile exprimate de utilizatori, 

bibliotecile devin tot mai mult spații de 

servicii cu și pentru utilizatori, cu 

participarea largă a voluntarilor. 

,,Ca de fiecare dată, ne așteptăm ca 

această reuniune profesională, dedicată 

împărtășirii de proiecte și idei inovative, 

să aducă un plus de valoare activității și 

proiectelor initiate de bibliotecile publice 

din rețeaua ANBPR. Prin aducerea la 

rampă a exemplelor de succes din 

bibliotecile active, întreaga comunitate 

va beneficia de o creștere consistentă  a 

calității și diversității serviciilor. 

Conferința de la Bușteni reprezintă, din 

acest punct de vedere, o oportunitate de 

evaluare a stării bibliotecilor, dar și de 

planificare a unor strategii de 

modernizare a ofertei acestora, din 

perspectiva serviciilor pentru 

comunitate”, a declarat Președintele 

ANBPR, Dragoș-Adrian Neagu. 

 

Mihaela Penaru 
Vicepreședinte ANBPR  

Filiala Argeș 
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Eveniment aniversar la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș  

Joi, 12 noiembrie 2015, a fost 
o zi deosebită pentru Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu" 
Argeș. Împlinirea a 135 de ani de 
lectură publică a fost un motiv de 
sărbătoare pentru iubitorii de 
carte și pentru angajații 
instituției.  

Evenimentul care a abordat 
rolul și locul bibliotecilor publice 
în contextul erei informaționale a 
fost Simpozionul Național 
„Informare și comunicare – 
motorul dezvoltării durabile”, 
care a avut loc în contextul Anului 
European al Dezvoltării. Invitații 
speciali ai acestui eveniment au 
fost Simona Bucura Oprescu – 
deputat în Parlamentul României, 
Mihaela Voinicu – coordonatorul 
proiectului Centrul Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene, Cornel Popescu, 
managerul Muzeului Județean 
Argeș, și Octavian Mihail 
Sachelarie, managerul Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu″ Argeș. 

În deschiderea 
evenimentului, Octavian Mihail 
Sachelarie a vorbit despre ceea ce 
a însemnat și ce înseamnă 
biblioteca publică în cadrul 
comunității argeșene: „În anul 
1869, Paraschiva Ștefu a lăsat 
prin testament 200 de galbeni 
austrieci pentru organizarea unei 
biblioteci publice în Pitești. 
Lucrurile s-au concretizat abia 
peste 11 ani, în anul 1880. 
Biblioteca nu și-a întrerupt 
niciodată activitatea. Așa s-au pus 
bazele actualei biblioteci. 
Biblioteca Județeană este o 
bibliotecă importantă în sistemul 
de biblioteci publice din România, 
dobândind valențe deosebite în 
încercarea sa de a satisface 
interesele de cunoaștere ale 
utilizatorilor. Prin trecerea de la 
informație la cunoaștere, 
bibliotecile publice din România 
devin principalele centre de 
cunoaștere și comunicare. Ar 
trebui să existe o continuitate 
între politicile culturale și cele 
europene. Rolul bibliotecilor 
publice este acela de a selecta 
informație și de a oferi informație 
necesară celor care o cer. Sperăm 
să fim în continuare în slujba 
comunității!” 

Mihaela Voinicu a afirmat: 
„Un numitor comun al celor opt 
Obiective de Dezvoltare ale 
Mileniului (MDG) (eradicarea 
sărăciei extreme; educație 
primară la nivel global; 
promovarea egalității de gen și 
emanciparea femeii; reducerea 
mortalității infantile; 
îmbunătățirea sănătății mamelor; 
combaterea HIV/AIDS, malariei și 
altor maladii; asigurarea 
sustenabilității mediului; 
colaborare globală pentru 
dezvoltare) este accesul la 
informație și capacitatea 
corespunzătoare de utilizare a 
acesteia. Biblioteca și serviciile de 
bibliotecă gravitează în jurul 
noțiunilor de informare și 
cunoaștere.” 

Simona Bucura-Oprescu a 
accentuat în discursul său 
subiectul dezvoltării durabile: 
„Dezvoltarea durabilă poate fi 
definită astfel: raportându-ne la 
viitor și la resursele umane, 
materiale și de mediu, care sunt 
limitate, societatea să fie în stare 
să dezvolte activități economice 
care să ducă la efecte sociale 
pozitive, ținând cont de 
schimbările climatice, astfel încât 
aceste resurse să aibă aceeași 
calitate sau să fie îmbunătățite 
pentru generațiile următoare. 
Biblioteca reprezintă instituția 
fundamentală de cultură. Dacă în 
raport cu celelalte instituții de 
cultură putem discuta, biblioteca 
este temelia în formarea noastră 
ca oameni. Educația este un 
pașaport universal valabil.” 

După discursurile invitaților, 
a urmat o prezentare video a 
Centrului Europe Direct Argeș, 
care a evidențiat sugestiv 
activitățile inițiate de-a lungul 
timpul în cadrul comunității 
argeșene. 

La finalul simpozionului, 
Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu″ Argeș i s-au decernat 
diplome de excelență din partea 
Bibliotecii Naționale a României, 
din partea  lui Remus Grigorescu, 
directorul Bibliotecii Județene ″
Antim Ivireanul″ din Râmnicu-
Vâlcea, și din partea Consiliului 
Județean Argeș.  

Ziua de 12 noiembrie a 

continuat cu un alt eveniment, de 
altă factură, și anume concertul 
de lansare a proiectului editorial 
„Aer de București”, care i-a avut 
ca protagoniști pe Ioana 
Crăciunescu, Dan Mircea Cipariu, 
Florin Iaru, Mihai Zgondoiu, Mike 
Godoroja & Blue Spirit. Pe 
acordurile muzicale ale formației, 
poeții au recitat versuri din 
volumul „Aer de București”. A 
fost o seară magică în care 
melanjul original de poezie și 
muzică a delectat publicul 
prezent la acest eveniment 
inedit.  

În deschiderea concertului, 
Mike Godoroja a afirmat: «Sunt 
trei factori umani care au făcut 
posibil acest concert: primul este 
Octavian Mihail Sachelarie, care 
încurajează constant organizarea 
unor asemenea evenimente; al 
doilea este Dan Mircea Cipariu, 
coordonatorul acestui proiect; iar 
al treilea «vinovat» este un 
vinovat de ansamblu, un 
ansamblu de artiști pe care i-am 
cunoscut sporadic de-a lungul 
colaborărilor sale; un ansamblu 
energizat de Dan Mircea Cipariu. 
„Aer de București” este un 
proiect ranshi, o geografie eterică 
și subiectivă.» 

„Aer de București” este 
primul proiect editorial și cultural 
care propune cinci autori din 
generații diferite – Dan Mircea 
Cipariu, Ioana Crăciunescu, Florin 
Iaru, Mike Godoroja și Mihai 
Zgondoiu, din genuri de nișă 
diferite (poezie, blues & jazz și 
arte vizuale), care prezintă 
publicului Bucureștiul lor poetic, 
vizual și în mărturii audio-video. 
Acest portret în evantai al 
capitalei – ca topos poetic și 
reper respirator pentru trei 
promoții de scriitori din literatura 
română contemporană – este 
ilustrat cu fotografii alb-negru de 
Mihai Zgondoiu. O „altfel” de 
pagină de istorie/literară și 
artistică a Bucureștiului. 
 

Sabina BUSUIOC 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

Activități în bibliotecă 
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Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu "Argeș – prezență inedită la 
Jupiter City  

În perioada 13-15 
noiembrie, Biblioteca Județeană 
a participat la prima ediție a 
Târgului de Carte „Cultura 
argeșeană în spații 
neconvenționale”, organizat la 
Jupiter City Pitești.  

Deschiderea oficială avut loc 
vineri, 13 noiembrie, la ora 
16.00. În deschiderea 
evenimentului, au luat cuvântul 
Octavian Mihail Sachelarie, 
managerul Bibliotecii Județene 
Argeș, Cornel Popescu, 
managerul Muzeului Județean 
Argeș, George Rotaru, directorul 
Editurii Bibliostar Rotarexim, 
Adrian Sămărescu, directorul 
Editurii Tiparg, și Alexandru 
Mărchidan, directorul Editurii 
Alean. 

Despre prezența Bibliotecii 
Județene Argeș într-un spațiu 
neconvențional cum este Jupiter 
City,  Octavian Mihail Sachelarie 
a afirmat: „Acest eveniment este 
mai mult decât un târg de carte, 
este un proiect care valorifică 
cultura argeșeană în spații 
neconvenționale. Timp de trei 
zile, Biblioteca Județeană Argeș 

se prezintă cu activități 
interactive: ateliere creative 
pentru copii; sesiuni interactive 
de exerciții amuzante; ateliere 
de pictură și origami; expoziție 
de carte cu autografe; 
prezentarea Centrului Europe 
Direct Argeș. Toate acestea 
reprezintă elemente care 
caracterizează cultura argeșeană 
azi (îmbinarea utilului cu 
plăcutul, a utilului cu esteticul).”  

Cu prilejul împlinirii a 135 de 
ani de lectură publică, 
managerului bibliotecii i s-au 
înmânat o plachetă și o diplomă 
de excelență din partea 
Muzeului Județean Argeș, 
precum și Trofeul ″Steaua Limbii 
Române″ de către George 
Rotaru, directorul Editurii 
Bibliostar Rotarexim. 

Publicul prezent la 
deschiderea evenimentului s-a 
delectat cu un program artistic 
susținut de tinerii de la Centrul 
Cultural Mioveni. 

De-a lungul celor trei zile, 
Biblioteca Județeană Argeș a 
desfășurat următoarele 
activități: cursuri de caligrafie și 

de inițiere în arta înluminării 
letrinelor; „Chipul Europei” - 
concurs de cultură generală pe 
teme europene; „Artă din 
materiale reciclabile” – atelier 
creativ și recreativ; „Europa la 
tine acasă!” - diseminare de 
informații cu caracter european; 
„Clubul micilor exploratori” – 
mici experimente științifice cu 
materiale uzuale; „Orașul 
citește!” - încurajarea lecturii 
prin schimb și donații de cărți; 
„Să scriem corect!” - sesiune 
interactivă de exerciții 
amuzante; „Talente de 
năzdrăvani” – atelier de pictură 
și origami. 

Organizatorii acestei prime 
ediții a Târgului de Carte 
„Cultura Argeșeană în spații 
neconvenționale” au fost 
Consiliul Județean Argeș, Muzeul 
Județean Argeș și Biblioteca 
Județeană "Dinicu Golescu" 
Argeș.  

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” 

Nevoia de filosofie a omului contemporan  

Ziua internațională a 
filosofiei (World Philosophy Day) 
este celebrată la data de   20 
noiembrie, în peste 80 de țări. 
Totul a inceput cu anul 2002, ca 
o inițiativă a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO). 
Obiectivul stabilit de UNESCO 
este transformarea filosofiei într-
o știință accesibilă tuturor, 
dovedindu-și astfel utilitatea în 
viața cotidiană a fiecărui om. 

Filosofia (din 
gr. φιλοσοφία >*phil- și sophia, 
etimologie: dragoste de 
înțelepciune) este disciplina 
autonomă a culturii având ca 
obiect cunoașterea formelor și 
proceselor gândirii. 

Mesajul acestei zile este de 
a încuraja popoarele lumii să-și 
împărtășească moștenirea lor 
filosofică. Confruntându-se cu 
complexitatea lumii de azi, 
reflecția filosofică este mai 
presus de toate o chemare la un 

dialog argumentat. 
Biblioteca Orașenească 

Topoloveni în parteneriat cu 
Liceul Teoretic “Ion Mihalache” a 
sărbătorit această zi în data de 
17 noiembrie. Elevii, sub 
îndrumarea d-lui profesor de 
filosofie, George Badea, au făcut 
un studiu al „nevoii de filosofie” 
și au prezentat concluziile liber, 
la bibliotecă, activitatea 
desfășurându-se într-un cadru 
prielnic. Fiecare expunere ne-a 
întărit ideea că tinerii 
adolescenti au aplecare către 
această latură a meditației, a 
întrebărilor și a căutării 
răspunsurilor și că nu trec cu 
vederea această disciplină care 
face parte din viața noastră. 

La activitate a participat un 
număr de aproximativ 45 de 
elevi cărora țin să le mulțumesc 
pentru expuneri și prezență. Cei 
preocupați de activitate prin 
prezentare de studii și lucrări au 
fost recompensați cu laude și 

diplome de participare. 
Nu trebuie uitat că tinerii 

sunt viitorul, iar viitorul 
presupune educație, îndrumare, 
dedicație, studiu, informare și nu 
în ultimul rând comunicare. 
Implicarea de care au dat dovadă 
elevii ne-a creat imaginea unor 
tineri pregătiți pentru societatea 
în care traim și cu un cuvânt de 
spus. Am citit în expresia și în 
atitudinea lor motivația cea mai 
solidă, aceea de a reuși. 

Conchid printr-un citat la 
care vă invit să reflectați: 
“Oamenii se urăsc pentru că se 
tem, se tem pentru că nu se 
cunosc și nu se cunosc pentru că 
nu comunică.” Martin Luther 
King. 

 
Oana Marinică Mustățea 

Bibliotecar 
Biblioteca Orășenească 

Topoloveni  
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Periplu cultural de excepție în cadrul celei de-a X-a ediții a „Salonului 
Cărții Argeșene” 

În perioada 12-16 octom-
brie 2015, Biblioteca Județeană ″
Dinicu Golescu″ Argeș a organi-
zat Salonul Cărții Argeșene, ma-
nifestare ajunsă la cea de-a X-a 
ediție. Evenimentul și-a propus 
să promoveze literatura româ-
nească contemporană, în con-
textul valorificării potențialului 
creativ demn de luat în seamă, 
pe care îl au municipiul Pitești și 
județul Argeș. Astfel, în fiecare 
zi, după un program prestabilit, 
au avut loc lansări de carte, con-
ferințe și  dezbateri pe teme 
literare de actualitate. Eveni-
mentul s-a bucurat de prezența 
a două pesonalități marcante ale 
lumii literare și științifice din 
România: poeta Ana Blandiana și 
antropologul Vintilă Mihăilescu. 
Expoziție de fotografie japoneză 
și lansarea volumului „Japonia, 

lacrimă și stea” 
Deschiderea oficială a eveni-

mentului a avut loc, luni, 12 
octombrie 2015, de la ora 13.00, 
în holul central al Bibliotecii 
Județene ″Dinicu Golescu″ Ar-
geș, prin vernisajul expoziției de 
fotografie japoneză (autori 
Yoshinori Hashimoto și 
Masavobu Yoshimura) și lansa-
rea volumului „Japonia, lacrimă 
și stea”, autor – scriitorul și di-
plomatul Mihai Epure.  

Discursurile de întâmpinare 
la începutul acestei ediții de 
salon i-au aparținut poetei Deni-
sa Popescu, prefectului Mihai 
Oprescu, vicepreședintelui Con-
siliului Județean Argeș, Constan-
tin Polexe, managerului Bibliote-
cii Județene ″Dinicu Golescu″ 
Argeș, Octavian Mihail Sachela-
rie. 

„Am ajuns la cea de-a X-a 
ediție a «Salonului Cărții Argeșe-
ne». Timp de o săptămână, la 
Biblioteca Județeană Argeș vor 
avea loc evenimente culturale, 
de la vernisaje de artă până la 
miezul a ceea ce construiește 
«Salonul Cărții Argeșene»: lan-
sări de carte și dezbateri de actu-
alitate”, a afirmat poeta Denisa 
Popescu.  

„Avem o nouă ediție a 
«Salonului Cărții Argeșene» care 
transcende granițele României, 
într-o lume din ce în ce mai glo-
balizantă. Expoziția de față pre-

zintă o cultură mare, cultura 
japoneză, fotografia fiind o artă 
deosebită. «Salonul Cărții Arge-
șene» dorește să pună în valoare 
cartea argeșeană, dar în același 
timp, dorește să apropie cultura 
argeșeană de ceea ce înseamnă 
cultura globală”, a evidențiat 
managerul Octavian Mihail Sa-
chelarie.  

Despre această expoziție, 
diplomatul de carieră Mihai Epu-
re, fost atașat cultural la Amba-
sada din Tokyo, a spus: „Atunci 
când pătrundem în Biblioteca 
Județeană, în această catedrală 
de lumină,  privirea preia ceva 
oniric, un sincretism armonios. 
Fotografiile celor doi japonezi 
vorbesc de la sine. De câte ori 
voi avea ocazia, voi încerca să 
aduc Japonia în Piteștiul adoles-
cenței mele.” 

Vernisajul a fost urmat de 
lansarea volumului „Japonia, 
lacrimă și stea” (Editura Destine, 
București. 2014), care-l are ca 
autor pe diplomatul Mihai Epu-
re. Despre titlul acestui volum, 
autorul a afirmat: „De ce 
«lacrimă și stea»? «Lacrimă», 
pentru că Japonia este o țară 
bântuită de cutremure, natura 
nefiind deloc prietenoasă cu 
japonezii. De ce «stea»? Pentru 
că Japonia a renăscut de atâtea 
ori. Cartea mea are două merite: 
1. Academicianul Constantin 
Bălăceanu-Stolnici a acceptat să-
și pună semnătura pe această 
carte; 2. Este un gest de repara-
ție morală față de doi japonezi 
care și-au găsit sfârșitul în Româ-
nia: Hajime Hori și Yurika 
Masuno. 

„Casa de iasomie”, un nou vo-
lum de poezii semnat de Danie-

la Voiculescu 
Tot luni, 12 octombrie, însă 

de la ora 15.00, a avut loc lansa-
rea cărții de poezie „Casa de 
iasomie”, autoare Daniela Voicu-
lescu. 

Este cea de-a 20-a carte de 
poezie a Danielei Voiculescu, 
care a fost primită cu interes de 
publicul argeșean. Stilul poetei 
este unul caracterizat prin anco-
rarea în registrul senzorialității 
imediate, distingându-se prin 
muzicalitate și plurilingvism. 
Astfel, cuvintele și expresiile 

românești coexistă cu cele de 
proveniență extrem-orientală și 
americană. Despre această car-
te, s-au exprimat elogios poeții 
Denisa Popescu și Adrian Mitroi 
și studenta la Litere, Liliana 
Jugănaru. La acest eveniment au 
fost prezenți și elevi de la Cole-
giul Național ″I.C. Brătianu″, care 
au avut opinii pertinente despre 
acest volum. 

„Ziua monografiei” 
Ziua de 13 octombrie a fost 

dedicată lansării a două mono-
grafii importante pentru arealul 
Argeș-Muscel. Este vorba de 
„Monogafia comunei Teiu din 
Valea Mozacului”, autor Nicolae 
Eremia și a „Monografiei comu-
nei Priboieni”, autor Ion Flores-
cu. Ambele cărți au fost publica-
te la Editura Alean a Centrului 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Argeș. 

„Cele două monografii sunt 
realizări deosebite în domeniul 
respectiv. Diferențele stilistice 
sunt vizibile. Punctul comun este 
reprezentat de faptul că amân-
două adaugă ceva la ceea ce 
predecesorii au scris despre 
identitatea locală”, a precizat 
Alexandru Mărchidan, directorul 
Editurii Alean.  

În același context, a fost 
prezentată și oferta de carte a 
Editurii Alean: „Caiete folclorice 
Argeș. Vol. XVIII”, Sorin Maziles-
cu (coordonator); „Doina Arge-
șului - 60 de ani de activitate”, 
Dorin Oancea, Sorin Mazilescu; 
„Monografia comunei Priboieni, 
județul Argeș” (coediție Tiparg), 
Ion Florescu; „Teiu din Valea 
Mozacului. Monografia comunei 
Teiu-Argeș”, Nicolae Eremia; 
„Hesychia”, Alexandru 
Mărchidan, Sorin Dănuț Radu; 
„Argeșul artistic – evocări bio-
grafice”, Grigore Constantinescu; 
„Expoziția Națională de Artă 
Naivă, ediția 47”, Cosmin Bloju 
(coordonator). De asemenea, se 
află în lucru: „Festivalul coral 
D.G. Kiriac de la Pitești”, Costin 
Alexandrescu (coordonator); 
„Coregrafi și ansambluri folclori-
ce din Argeș și Muscel”, Dorin 
Oancea și „Buletinul informativ  
al C.J.C.P.C.T. Argeș”, nr. 14.  



BIBLIOSPHERE, NR. 4/2015 

 
 

Pagină 5 

„Captivi în povestea” Iuditei 
Dodu Ieremia 

„Salonul Cărții Argeșene″ a 
continuat miercuri, 14 
octombrie, la ora 13.00, cu un 
eveniment în care poezia și 
grația și-au dat mâna. Este vorba 
de lansarea unui nou volum de 
versuri semnat de prof. Iudita 
Dodu Ieremia, intitulat „Captivi 
în poveste” (Editura Tiparg, 
Pitești, 2015). 

Despre acest volum au 
vorbit poeta Denisa Popescu, 
prof. Lucian Costache, prof. 
Mona Vâlceanu și prof. Carmen 
Simulescu. Actrița Daniela 
Butușină Foursin a recitat câteva 
poezii din acest volum, reușind 
să capteze farmecul și 
delicatețea versurilor compuse 
de Iudita Dodu Ieremia.  

Aprecierile critice cu privire 
la acest volum de versuri, care au 
fost exprimate de către invitații 
acestui eveniment, pot fi 
sintetizate astfel: este vorba de o 
poezie de atmosferă, care trece 
peste noi ca un parfum; o poezie 
plină de metafore, expresia unei 
înțelegeri superioare a dragostei. 
Ea spune în poemele sale povești 
fundamentale, povești 
existențiale. 

Este o carte de o puternică 
interiorizare, senzațională în 
sens senzorial. Acest volum de 
pus în vitrină este o carte de 
mare rafinament. Cel mai dificil 
lucru pentru poet este să rămână 
captiv în propria persoană, în 
propria imaginație și 
sensibilitate, în propria poveste.  

Memorie și spiritualitate 
românească în viziunea poetei 

Ana Blandiana 
Ziua de joi, 15 octombrie, a 

fost o zi specială a "Salonului 
Cărții Argeșene" prin conferința 
pe care Ana Blandiana a susținut-
o la Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș. Sala de 
Conferințe a bibliotecii a fost 
neîncăpătoare, publicul argeșean 
fiind extrem de curios să o 
asculte pe Ana Blandiana, 
faimoasa disidentă și apărătoare 
a drepturilor civice din România. 

Tema conferinței a pornit 
de la un celebru vers al lui 
Holderlin –  „La ce bun poeții în 
vremuri de restriște?”, poeta 

Ana Blandiana oprindu-se asupra 
relației dintre scriitor și putere, 
dintre scriitor și realitate. În 
deschiderea evenimentului, au 
vorbit poeta Denisa Popescu, 
managerul instituției 
organizatoare, Octavian Mihail 
Sachelarie, și prefectul județului 
Argeș, Mihai Oprescu. Conferința 
a debutat cu o festivitate de 
premiere, Asociația pentru 
Tineret Muntenia (coordonată 
de Valentin Uruc) și Consiliul 
Județean Argeș înmânându-i 
scriitoarei Ana Blandiana 
„Medalia comemorativă Ion 
Minulescu 1945-2015”.  

La întrebarea lui Holderlin – 
„La ce bun poeții în vremuri de 
restriște” – Ana Blandiana a 
răspuns într-o manieră grav-
confesivă, dimensiune care este 
definitorie și pentru creația sa 
poetică. Fior metafizic, emoție 
nedisimulată, enntuziast 
angajament civic – astfel s-ar 
rezuma discursul  Anei 
Blandiana: „Rezistența prin 
cultură este mai necesară azi mai 
mult ca niciodată. A existat 
vreodată o rezistență prin 
cultură? În acest sens, cea mai 
convingătoare dovadă a 
existenței rezistenței de cultură a 
fost reprezentată de represiunile 
împotriva culturii în condițiile în 
care cultura nu a încetat să 
existe, ci a continuat să reziste. 
Rezistența prin cultură a putut să 
țină loc unei rezistențe politice? 
Da, nu în sensul că cele două 
tipuri de rezistențe ar fi 
comparabile: neexistând o 
rezistență de sorginte politică, 
vidul a fost acoperit de rezistența 
prin cultură. Am fost nu numai 
autorul cărților mele, ci și autorul 
″tăcerilor″ mele, grație celor care 
m-au transformat dintr-un 
scriitor singur, într-un lider de 
opinie. Relația scriitorilor cu 
puterea există în toate epocile. 
În epocile libere ea este mai 
lipsită de importanță decât în 
epocile totalitare. Libertatea 
cuvântului a diminuat 
importanța cuvântului – acesta a 
fost primul lucru pe care l-am 
descoperit după Revoluție. Între 
eliberare și libertate stă criza 
tranziției și a provizoratului. Tot 
cultura poate înfrânge criza de 

identitate care ne marchează 
existența. În acest peisaj, la ce 
bun poeții? Poeții sunt cei care, 
într-o lume stăpânită de rău și 
urât, țin aprinsă flacăra binelui și 
a frumosului printr-o aură a 
iubirii și un printr-un scut magic 
împotriva urii. Poetul nu este 
creatorul, ci martorul lumii prin 
care trece. Dacă lumea ar fi fost 
creată de poeți, aceasta ar fi 
arătat cu totul altfel.” 

Conferința publică 
„Reprezentarea străinului” și 

lansarea volumului antropologic 
„Condiția romă și schimbarea 

discursului” 
„Salonul Cărții Argeșene" s-

a încheiat în forță cu un 
eveniment cultural de excepție, 
care a avut loc vineri, 16 
octombrie, de la ora 14.30: 
conferința publică 
„Reprezentarea străinului” și 
lansarea volumului antropologic 
„Condiția romă și schimbarea 
discursului”, autori antropologul 
Vintilă Mihăilescu și istoricul 
Petre Matei. 

Văzuți ca o familie extinsă, 
ca un grup solidar sau ca un 
popor care nu și-a găsit 
deocamdată locul din punct de 
vedere geografic și social, romii 
fac obiectul multor studii din 
diverse domenii. Mentalitatea 
generalizată cu privire la 
neintegrarea romilor în 
societățile în care trăiesc a 
caracterizat multă vreme și 
mediul științific românesc, 
problematica acestei minorități 
nefiind încă pe deplin explorată. 
În încercarea de a defini 
elementele caracteristice 
identității romilor si de a explica 
modul în care ceilalți se 
raportează la ei, mai mulți 
antropologi au efectuat cercetări 
în comunitățile rome din 
România și din alte țări. 
Rezultatele acestor cercetări 
sunt reunite într-unul din 
primele volume de antropologie 
recentă a culturii și societății 
rome din literatura autohtonă.  

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu”  
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În perioada 28 septembrie - 
2 octombrie 2015, Biblioteca 
Județeană ″Dinicu Golescu″ 
Argeș a fost partener la 
derularea proiectului 
„Conferințele practice Bookland 
Evolution”, acesta oferind 
liceenilor din Pitești 
oportunitatea de a întâlni 
psihologi, scriitori, jurnaliști, 
artiști  și oameni de afaceri 
argeșeni. Prin intermediul 
discursurilor lor, liceeni au 
ascultat povești de viață care au 
marcat evoluția profesională a 
vorbitorilor și au primit sfaturi și 
recomandări concrete, care să-i 
ajute efectiv în cariera pe care și-
o doresc. Pe durata a 5 zile, 
liceenii piteșteni au fost invitați 
să își descopere vocația, să 
găsească soluții pentru viitorul 
lor profesional și să își lărgească 
orizontul mulțumită 
experiențelor și ideilor 
împărtășite de profesioniști 
consacrați. 

În fiecare zi, în intervalul 
15.00-17.00, le-au vorbit 
liceenilor: Luni – Camelia 
Dragomirescu (psiholog clinician 
și psihoterapeut la Societatea 
Civilă  Profesională de Psihologie 
Mental CLAS), Olimpia Doru 

(vicepreședinte Asociația 
Oamenilor de Afaceri Argeș), 
Andreea Codrea (fashion 
blogger), Laurențiu Năstăsoiu 
(președintele organizației AIESEC 
Pitești);  Marți – Mihai Paul 
Codunas (redactor-șef ePitești), 
Simona Din (coordonator Argeș 
Asociația Interculturală Româno-
Coreeană; profesor street 
dance), Gabriel Cazan (avocat și 
președintele Consiliului 
Profesional al Mediatorilor 
Argeș), Ania Cazan (președinte 
Asociația 3fest, voluntar 
Comunitatea Montană Iezer-
Muscel); Miercuri - Ion 
Sănduloiu (Manager Salvamont 
Argeș), Iulia Ilie (director 
Departamentul Public Relations 
– Grupul de Acțiune Antidrog  
România; jurnalistă Argeș TV), 
Mihai Alexandrescu (director 
Dezbatere.ro), Olga Podaru 
(actrița Teatrului Alexandru 
Davila din Pitești);  Joi – Luminița 
Borta (actriță), Bogdan Tudor 
(fondator Class IT), Ruxandra 
Ogrendil (Managing Partner 
Pathfinder 
Management@Consulting), 
Adrian Radu (designer 
vestimentar, Atelier Adrian 
Radu); Vineri – Valeria Coman 

(președinte Asociația Culturală 
de Tineret Vatra Pitești), Gianni 
Enache (director Direcția 
Antidrog), Maria Cirjaliu Murgea 
(consilier nutriție), Cristian 
Cocea (director Direcția Cultură 
Argeș). 

Mircea Gabriel, unul dintre 
organizatorii acestui eveniment, 
ne-a declarat: „3 ani la rând, 
Bookland Evolution s-a 
desfășurat la nivel național în 23 
de orașe sub forma unui târg de 
carte. De anul trecut, ne-am 
dorit mai mult și am adus în fața 
elevilor peste 400 de speakeri 
din diverse domenii de activitate 
(medici, oameni de cultură, 
sport, mass-media, afaceri, 
teatru, artă). Am strâns 
aproximativ 22000 de tineri în 
toată țara, iar anul acesta, pe 
lângă oportunitățile pe care le au 
tinerii prin faptul că se întâlnesc 
cu oameni de valoare, am venit 
cu ceva în plus: cărți, premii, 
oferite de sponsorii noștri, 
tabere culturale în țară și în 
străinătate.” 

 
Sabina Busuioc 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” 

Conferințele practice pentru tineri Bookland Evolution  

„Trăistuța cu povești” a ajuns la Coșești 

Joi, 3 decembrie 2015, de la 

ora 11.00, membrii Asociației 

Naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România 

(Filiala Argeș) din cadrul 

Bibliotecii Județene Argeș 

reprezentate de doamnele 

bibliotecar Mihaela Penaru, 

Oana Turcu și Daniela Tudose, în 

parteneriat cu Școala Gimnazială 

"Iordache Păcescu" Coșești 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 Coșești. 

Elevii claselor I-IV, 

coordonați de domnii învățători 

Carmen și Dan Manolescu, 

împreună cu doamna bibliotecar 

Ramona Mincă, au fost împărțiți 

pe trei echipe  - Albinuţele, 

Buburuzele şi Fluturaşii- în 

vederea dezlegării misterelor 

ghicitorilor, a rezolvării de 

rebusuri și a recunoașterii 

operei şi autorului după text şi 

imagine.  

La finalul activității, i-au 

premiat pe câștigătorii 

concursului (Andrei Matei – 

Premiul I, Andrei Buta – Premiul 

II și Raluca Ponea -Premiul III), 

oferindu-le 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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Miercuri, 4 noiembrie, de la 
ora 9.30, respectiv 15.00, în sala 
de conferințe a bibliotecii, a avut 
loc finala concursului național de 
lectură "Bătălia cărților", 
competiție organizată de 
Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș, în colaborare cu 
Filiala Argeș a Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din 
România, cu scopul de a stimula 
lectura în rândul copiilor și 
adolescenților. 

În cadrul acestei competiții 
desfășurate de Biblioteca 
Județeană Argeș, la categoria 11-
13 ani, s-au înscris 50 de copii, 
dintre care 13 au ajuns în finală, 
iar la categoria 14-18 ani, s-au 
înscris 47 de adolescenți, dintre 
care 15 au ajuns în finală. 
Finaliștii au fost însoțiți de colegii 
de clasă, profesori și părinți. 

# Mihaela Voinicu : „Cea de-a 
doua ediție a acestui concurs 
care se desfășoară la nivel 
național a fost un real succes, 
având în vedere că am avut un 
număr dublu de participanți 
față de anul trecut.”  

„Cea de-a doua ediție a 
acestui concurs care se 
desfășoară la nivel național a 
fost un real succes, având în 
vedere că am avut un număr 
dublu de participanți față de 
anul trecut. V-am propus acest 
concurs din dorința de a vă face 
să citiți, pentru a vă dezvolta 
cunoștințele, abilitățile de 
comunicare, de dezbatere, de 
argumentare”, a declarat, în 
deschiderea evenimentului, 
Mihaela Voinicu, directorul-
adjunct al instituției 
organizatoare. 

# Octavian Mihail Sachelarie : 
«"Bătălia cărților" este un 
proiect care prinde contur la 
Biblioteca Județeană. Toți 
sunteți niște câștigători.” 

Managerul instituției 
organizatoare, Octavian Mihail 
Sachelarie, a spus următoarele: 
«"Bătălia cărților" este un 
proiect care prinde contur la 
Biblioteca Județeană. Toți 

sunteți niște câștigători. Prin 
intermediul lecturii dobândim o 
anumită viziune asupra vieții.” 

Finaliștii au avut la 
dispoziție câte trei minute la 
dispoziție pentru a convinge 
publicul din sală să citească 
cartea preferată de ei. Fiecare 
finalist a prezentat argumentele 
pentru cartea sa preferată, una 
dintre cele 10 din concurs, și a 
răspuns la întrebările adresate 
de către juriu și de către ceilalți 
concurenți. Juriul, care a fost 
format din două comisii, pentru 
fiecare categorie de vârstă 
(categoria 11-13 ani – 
bibliotecarele Sabina Dumitru și 
Ramona Postu de la Secția 
Tinerilor și prof. Didin Gabriela 
de la Liceul de Arte "Dinu Lipatti" 
din Pitești; categoria 14-18 ani – 
bibliotecarele Dana Tudose și 
Valentina Popescu de la Secția 
Beletristică și prof. Grațiela 
Tofan de la Liceul de Arte "Dinu 
Lipatti".  

În timpul deliberării celor 
două comisii de jurizare, finaliștii 
au mai fost supuși unei probe, 
care a constat în identificarea de 
către concurenți a cărților cărora 
le aparțineau fragmentele citate.  

A urmat festivitatea de 
premiere. Emoțiile au crescut 
odată cu premierea tuturor 
participanților prezenți în finală. 
Premiile au constat în cărți, 
agende și materiale 
promoționale din partea 
bibliotecii. Finalistul care a 
răspuns cel mai frumos și mai 
argumentat a devenit Cititorul 
anului. De asemenea, a fost 
acordat premiul pentru Cea mai 
bună fișă de lectură.  

Astfel, Cititorul anului la 
categoria 11-13 ani, a fost 
desemnată eleva Ioana Teodora 
Tudose, de la Școala Gimanzială 
"Vinitlă Brătianu" din Ștefănești. 
Aceasta a făcut un gest absolut 
remarcabil prin donarea tabletei 
pe care a câștigat-o către doi 
copii de la Centrul de Plasament 
"Casa noastră" din Ștefănești: 
Ionuț Savu și Liliana Niculae. Cea 
mai bună fișă de lectură a fost 

câștigată de eleva Diana Marina 
Crîmpiță, de la Colegiul Național 
Pedagogic "Carol I" din 
Câmpulung. 

Cititorul anului la categoria 
14-18 ani a fost desemnată 
Diana Costea, de la Colegiul 
Național "Zinca Golescu" din 
Pitești, iar Cea mai bună fișă de 
lectură a fost câștigată de Iulia 
Dăuș, de la Colegiul Național 
"Zinca Golescu".  

De asemenea, în cadrul 
concursului "Bătălia cărților", 
au fost desemnate, în urma 
numărării voturilor 
participanților, pentru fiecare 
categorie de vârstă, "Cărțile 
anului". Astfel, la categoria 11-
13 ani, Cartea anului a fost 
desemnată „Kira-Kira” de 
Cynthia Kadohata, iar la 
categoria 14-18 ani, Cartea 
anului a fost aleasă „Hoțul de 
cărți” de Markus Zusak. 

 

Sabina BUSUIOC 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

„Bătălia cărţilor" – gong final!  
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Templul viselor  

Templul viselor, ultimul 
volum scris de profesorul și 
sociologul Octavian  Mihail 
Sachelarie, directorul Bibliotecii 
Județene Dinicu Golescu Argeș, 
este, așa cum însuși autorul 
spune "o pledoarie pentru 
cultura clasică, materializată în 
personaje bătrâne, precum 
cartea, lectura și biblioteca".  

Scris cu multă pasiune, 
volumul cuprinde trei planuri. 
Primul plan vorbește despre 
însuși autorul volumului, 
Octavian Mihail Sachelarie care, 
conducând o asemenea instituție 
de 10 ani  și cu o vechime în ea 
de 36 de ani, și-a dezvoltat o 
capacitate de reflexie și poate 
vorbi despre instituția în sine și 
despre conexiunile sale. Al doilea 
plan este cel care ne introduce în 
lumea contemporană, în 
universul a trei personalități 
culturale autentice a căror operă 

au un personaj comun: triunghiul 
carte/lectură/bibliotecă. Este 
vorba despre Mircea Eliade, 
Alberto Manguel și Ray 
Bradbury. Alberto Manguel cu a 
sa Biblioteca nopții este cel care l
-a inspirat pe autor în alegerea 
titului. 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. 

Autorul face o argumentație 
blândă pentru ceea ce înseamnă 
cartea tipărită, neexcluzând 
lectura pe suport tehnologic. 
Ridicând chestiuni de avangardă 
privind capacitatea bibliotecilor 
de a face față provocărilor noii 
ere digitale, dar și capacitatea 
acestora de a facilita trecerea de 
la o societate a informației la o 
societate a cunoașterii, cartea 
este un manifest livresc și afectiv 

pentru lectură.  
"Dacă Biblioteca din 

Alexandria a constituit emblema 
ambiției noastre de a fi 
omniscienți, Web-ul constituie 
emblema ambiției noastre de a fi 
omniprezenți." (Alberto 
Manguel). 

 
 

Lucreția Frusina-Vlad 
Șef serviciu Catalogare și 

Informare bibliografică 
Biblioteca Județeană  

Dinicu Golescu  

Curs de formare pe tema comunicării eficiente organizat de Centrul 
Europe Direct Argeș  

Centrul Europe Direct din 
cadrul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș a 
organizat în luna noiembrie 2015 
un curs de formare dedicat 
multiplicatorilor de informație 
europeană din județul Argeș, 
intitulat ”Europa în slujba 
cetățenilor”.  

Obiectivul principal al 
cursului a fost eficientizarea 
comunicării cu cetățenii în scopul 
unei mai bune diseminări a 
informației europene și a 
culegerii și transmiterii feed-back
-ului. 

În cadrul sesiunilor 
referitoare la tehnici de 
cunoaștere a segmentelor de 
public, s-a vorbit despre cum se 
face segmentarea publicului, care 
sunt tipologiile existente și 
adresabilitatea specifică, dar s-au 
făcut referiri și la anumite 
tipologii comportamentale în 
relația cu beneficiarii. 

Prin exerciții practice și 
teste comportamentale, s-a 
subliniat importanța dezvoltării 
abilităților de comunicare în 
relațiile interumane: abilitatea de 

a asculta si de a ne face ascultați, 
de a spune lucrurile în așa fel 
încât să nu lăsăm loc de 
ambiguități și confuzii. Pe baza 
schemei comunicării, s-a vorbit 
despre rolul mediului în care 
comunicarea se petrece și cum 
perceperea zgomotelor poate fi 
adecvată. 

S-au inițiat discuții despre 
informația europeană și 
multiplicarea ei prin promovarea 
unor programe destinate 
categoriilor de utilizatori ai 
serviciilor oferite. Un subiect ce a 
suscitat interesul cursanților a 
fost comunicarea 
organizațională, unde s-a pus 
accentul pe diverse modele, 
funcționarea și eficiența acesteia 
în teritoriu. Tehnicile de 
perfecţionare şi dezvoltare a 
comunicării organizaţionale 
precum ascultarea activă, ședința 
sau respectarea regulilor unei 
comunicări eficiente (regula 
cantității, regula calității, regula 
receptivităţii, regula stilului, 
regula semnificației, regula 
relației) au fost câteva dintre 
elementele noi care au fost 

însușite de către cursanți în 
cadrul acestui training. 

Pe parcursul celor 2 zile de 
formare, au fost descifrate, rând 
pe rând, tainele comunicării 
eficiente, identificându-se 
modalitățile optime de 
relaționare cu cei din jurul nostru 
și au fost formulate diferite 
planuri de acțiune, în vederea 
îmbunătățirii comunicării în 
grupuri. 

Centrul Europe Direct Argeș 
a desfășurat acest curs de 
formare în colaborare cu 
Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România.  

 
Ionela Panait 

Consilier comunicare 
Centrul Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș  

Formare profesională 
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Biblionews 

Secția Tinerilor a 
desfășurat în perioada 
octombrie - decembrie 2015, o 
serie de ateliere pe teme 
diferite, unde copiii au aflat 
lucruri noi și s-au bucurat de 
crearea unor obiecte făcute 
chiar de mâna lor. 

În cadrul ,,Atelierelor de 
reciclare”, voluntarii Secției 
Tinerilor, împreună cu copii cu 
vârsta cuprinsă între 8 și 15 ani, 
au învățat să utilizeze creativ 
materiale reciclabile precum 
plastic, hârtie, carton pentru a 
crea obiecte decorative, dar și 
de uz personal. 

De asemenea, cele doua 

șezători ,,Șezătoare de cusut și 
ghicitori” și ,,Să păpușim 
împreună” au avut ca scop 
întâlnirea copiilor pentru a-și 
împărtăși experiența în 
mânuirea aței într-o atmosferă 
din care nu au lipsit jocurile și  
ghicitorile. 

La ,,Atelierul de gătit 
sănătos” copiii de la ,,Clubul 
elevilor” din  Costești, au 
experimentat diverse 
aranjamente amuzante din 
legume și fructe. Aici au avut loc 
discuții pe tema hranei și de 
unde ne putem lua vitaminele, 
mineralele, nutrienții necesari 
unei vieți sănătoase. 

Seria atelierelor s-a 
încheiat cum nu se putea mai 
frumos: ,,Scrisoare către Moș 
Craciun”. Acesta s-a adresat 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 
8 și 10 ani, cei mici având ocazia 
să-și exprime, printr-o scrisoare, 
dorințele pe care moșul ar putea 
să le îndeplinească.  Așteptându-
l pe moșul, copiii și-au arătat 
îndemânarea și au modelat cu 
mânuțele lor, ornamente pentru  
Crăciun. 

 
Ramona Rădoi 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” 

Creație și recreație la bibliotecă  

eBibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul Modern 

Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România (ANBPR) a 
încheiat un parteneriat împreună 
cu ECDL România, pentru 
implementarea proiectului cu 
titlu „eBibliotecar. Aptitudini 
pentru bibliotecarul modern”, 
care are ca scop constituirea a 10 
Centre de Certificare ECDL 
pentru bibliotecarii publici care 
fac parte din rețeaua ANBPR. 

Permisul european de 
conducere a computerului (ECDL 
– European Computer Driving 
Licence) este un program de 
certificare a competențelor 
digitale. Acest program este 
recunoscut în peste 150 de țări și 
numără peste 14 milioane de 
persoane înregistrate în 
program.  În afara Europei, 
programul ECDL este cunoscut 
drept ICDL - International 
Computer Driving Licence. 

Parteneriatul încheiat are o 
durată de 2 ani și tinde spre 
dezvoltarea aptitudinilor și 
cunoștințelor IT ale 
bibliotecarilor. Pentru buna 
desfășurare a activității, pe bază 
de candidatură, au fost selectați 
10 examinatori ECDL, din fiecare 
Centru, cu calificare și experiență 
corespunzătoare, cu atribuții de 

supraveghere  a Testărilor de 
Evaluare ECDL, organizate în cele 
10 Centre de Certificare ECDL din 
cadrul rețelei de biblioteci a 
ANBPR.  

Certificarea ECDL PROFIL 
BIBLIOTECAR a persoanelor din 
grupul-țintă se va face pe 
următoarele niveluri de 
cunoștințe IT: 

 nivelul începător: Utilizarea 
Computerului (Windows 7), 
Instrumente Online 
(Internet Explorer 9; 
Outlook 2010); 

 nivelul mediu: Utilizarea 
Computerului (Windows 7), 
Instrumente Online 
(Internet Explorer 9; 
Outlook 2010), Editare de 
Text (Word 2010); 

 nivelul experimentat: 
Prezentări (PowerPoint 
2010), Web Editing 
(Kompozer). 

Permisul ECDL crește gradul 
de mobilitate profesională, ajută 
la utilizarea calculatorului în mod 
eficient și productiv indiferent de 
vârstă, profesie sau domeniu de 
activitate. Printre avantajele 
bibliotecarilor care obțin acest 
permis, se pot enumera: 
deschiderea de noi oportunități 
pentru dezvoltarea carierei, 

îmbunătățirea perspectivelor de 
promovare, creșterea nivelului 
de competențe și încrederea în 
sine, asigurarea unor 
performanțe mai bune în munca 
de bibliotecar, obținerea unei 
certificări recunoscute 
internațional. 

Permisul ECDL obținut este 
valabil pe o perioadă 
nedeterminată, competențele 
digitale fiind certificate pe viață, 
în conformitate cu programele 
analitice aferente fiecărui modul, 
aflate în vigoare la momentul 
susținerii examinării. 

Printre cele 10 biblioteci 
selectate ca Centre de Certificare 
ECDL, se numără și Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș, care are deja 10 persoane 
care au susținut examenele 
pentru primele două niveluri de 
certificare. Pentru anul 2016, 
lista cu persoanele care doresc 
să se înscrie pentru obținerea 
acestui certificat de atestare a 
competențelor IT este deschisă. 
 

Eduard Fîșcă 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 
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Aniversările și comemorările anului 2016 în județul Argeș 
ianuarie—martie 

Bârla 
 
Alexe, Sanda (n. Malu, Bârla, 2 ianuarie 
1926). – 90 de ani de la naştere. Literat, 
autor al volumelor de epigrame şi proză 
umoristică Scântei feroviare, Haz de 
necazuri, Slalom printre adversari şi 
colaborator al revistelor Albina, Urzica, 
Magazin. 
 

Beleţi-Negreşti 
 

Rădulescu-Codin, Constantin 
(25 decembrie 1875 – 29 martie 
1926 Beleţi-Negreşti) - 90 de ani 

de la moarte. 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. 
 

Bughea de Sus 
 

Bărcăcilă, Alexandru  (Bughea 
de Sus, 31 martie 1876 – 
Bucuresti, 6 februarie 1970) – 

140 de ani de la naştere. Profesor de 
istorie, cercetător – arheolog în mai 
multe aşezări dunărene, fondator al 
Muzeului Porţile de Fier din Turnu 
Severin, autor al volumului Dacia de la 
Dunăre. 
 

Buzoeşti 
 
Rădulescu, Tatiana (Ioneşti, 
Buzoeşti, 20 ianuarie 1941) – 75 
de ani de la naştere. Profesor 

universitar, cercetător la Institutul 
Electrotehnic de Proiectare şi Cercetare 
Bucureşti, autoare de lucrări de 
specialitate, cum sunt: Sisteme de 
comutaţie electronice, Telecomunicaţii, 
Inginerie software orientată pe obiecte, 
Reţele de telecomunicaţii, QoS în 
reţelele IP multimedia. 
 
 
 

Călineşti 
 

Corbu, Carol (n. Văleni Podgoria, 
Călineşti, 8 februarie 1946) – 70 
de ani de la naştere. Sportiv de 

performanţă specializat în  atletism, 
ofiţer de carieră, campion naţional, 
balcanic şi european la triplu salt, 
participant la olimpiadele de la 
München şi Montreal. 
 

Câmpulung 
 
Aman, Theodor (Câmpulung, 
Muscel, 20 martie 1831 – 
Bucureşti, 19 august 1891) – 185 

de ani de la naştere, 125 de ani de la 
moarte.pictor specializat la Paris sub 
influenţa maeştrilor Delacroix şi Picat, 
fondator al şcolii de arte din Bucureşti, 
autor de lucrări monumentale pe teme 
istorice, cum sunt:  Vlad Ţepeş şi solii,  
Cea din urmă noapte a lui Mihai 
Viteazul,  Hora Unirii la Craiova, dar şi 
teme din Muscel, exemplu fiind Hora de 
la Aninoasa sau peisaje din zonă. 

 
Aricescu, C. D. (18 martie 1823 
Câmpulung – 18 februarie 1886 
Câmpulung) – 150 de ani de la 

moarte. Scriitor, istoric, deputat, autor 
al volumelor Istoria Kampulungului, 
prima residenţă a României, 
Corespondinca secretă şi acte inedite ale 
capiloru revoluţiunii romane de la 1848 
sau Istoria revoluţiunii romane de la 
1821. 

 
Baraschi, Constantin (17 
noiembrie 1902 Câmpulung – 22 
martie 1966 Bucureşti ) – 50 de 

ani de la moarte. Sculptor, profesor 
universitar, membru corespondent al 
Academiei Române, laureat al 
expoziţiilor de la Barcelona şi Milano, 
autor al statuii lui Nicolae Bălcescu 
amplasată în parcul din piaţa Primăriei 
Piteşti. 

 
Chirtoacă, Maria (n. Câmpulung, 
20 martie 1956) – 60 de ani de la 
naştere. Profesor  de limba şi 

literatura română, scriitoare, autoare a 
volumelor „Carte de bucate cu reţete 
fermecate” sau „Iubiţi poezia!” 

Constantinescu, Iacovache 
(Câmpulung, 1827 – Câmpulung, 
25 ianuarie 1916) – 100 de ani 

de la moarte. Artist plastic, profesor, 
elev al lui Gheorghe Tattarescu şi  
Nicolae Grigorescu, fiind unul dintre cei 
mai însemnaţi pictori români de la 
sfârşitul secolului XIX - începutul 
secolului XX, cu lucrări în muzee şi 
colecţii particulare din România. 
 
Diaconu, Mihaela (n. Câmpulung, 26 
ianuarie 1966) – 50 de ani de la naştere. 
Profesor universitar la Universitatea din 
Piteşti, autor al lucrărilor importante: 
Turism Internaţional, Analiză economico 
– financiară, Marketing în turism, Turism 
prin internet. 

 
Ionescu-Berechet, Dumitru (n. 
Câmpulung, 10 februarie 1896 - 
Bucureşti, 1 iulie 1969) – 120 de 

ani de la naştere. Arhitect, antreprenor 
specializat în Austria, Egipt, Franţa, 
Italia, Grecia, adept al stilului neoclasic 
românesc, cu lucrări representative în 
Câmpulung, cum sunt clădirile fostei 
Prefecturi şi Primării, Mausoleul 
Mateiaş, Biserica Mănăstirii Caşin din  
Bucureşti, Catedrala Ortodoxă 
Timişoara, Biserica, Română de la 
Ierusalim. 

 
Corbeni 

 
Tonoiu, Vasile (n. Corbeni, 3 
februarie 1941) – 75 de ani de la 
naştere. Membru al Academiei 

Române, filosof, profesor universitar, 
traducător, autor al volumelor:  
Idoneismul. Filosofie a deschiderii, 
Spiritul ştiinţific modern în viziunea lui 
Gaston Bachelard, Ontologii arhaice în 
actualitate, Omul dialogal sau 
Obstacolul limbii. 

 
Curtea de Argeş 

 
Ghiţescu, Mihail (n. Curtea de 
Argeş, 9 ianuarie 1921) – 95 de 

ani de la naştere. Publicist, profesor, 
membru fondator al cenaclului literar 
Liviu Rebreanu, autor al volumelor Lidia, 
I şi II, Cenaclul literar Liviu Rebreanu la 
55 de ani. Antologie. 
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Davideşti 
 
Băcanu, Gheorghe (n. Davidesti, 
27 martie 1926) – 90 de ani de la 
naştere. Medic, profesor 

universitar, fondator al Clinicii de 
Nutriţie şi Boli Metabolice Timişoara, 
membru al Academiei de Ştiinţe 
Medicale din România, autor de lucrări 
de specialitate cum sunt: Diabetul 
zaharat sau Boli de metabolism şi de 
nutriţie . 
 

Domneşti 
 
Paraschivescu, Paraschivopol Belizarie 
S. (Buzău, 1847 – Domneşti, 23 ianuarie 
1901) – 115 ani de la moarte. Artist 
plastic specializat în pictură eclesiastică, 
format la şcoala de zugravi a pitarului 
Nicolae Teodorescu, autor al picturii 
Bisericii Sfantul Nicolae din Curtea de 
Argeş, biserica Buna Vestire, Domneşti, 
Biserica Flămanda, Câmpulung. 
 

Nucşoara 
 

Arnăuţoiu, Petre (Nucşoara, 16 
ianuarie 1926 – Jilava, 18 iulie 
1959) – 90 de ani de la naştere. 

Fondator al grupului de rezistenţă 
armată Haiducii Muscelului, capturat, 
judecat şi executat împreună cu fratele 
său Toma şi alţi 11 combatanţi. 

Piteşti 
 
Balot, Anton (Pitesti, 17 ianuarie 1901 – 
Bucuresti, 24 octombrie 1971) – 115 ani 
de la naştere, 45 de ani de la moarte. 
Folclorist, lingvist, cercetător la Institutul 
de Istorie Bucureşti, autor al volumelor 
Eposul popular iugoslav, Satul, izvor de 
viaţă românească, Literatura slavo-
romană în epoca lui Ştefan cel Mare , 
Autenticitatea învăţăturilor lui Neagoe 
Basarab. 
 

Ghiţescu, Ludmila (Volintir, 
Cetatea Albă, Basarabia, 1 
decembrie 1918 - Piteşti, 2 

ianuarie 1991) - 25 de ani de la moarte. 
Scriitoare, membră a a Uniunii 
Scriitorilor din România, autoare a 
volumelor de versuri A căzut o stea, 

Fântâni, Câmpii interioare, Între două 
dimineţi şi a romanului Enigma unui 
ametist. 
 

Ionescu, Corneliu (n. Piteşti, 20 
februarie 1956) – 60 de ani de la 
naştere. Artist plastic specializat 

în pictură,  profesor la Institutul de Arte 
Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureşti, 
cu expoziţii personale sau de grup în 
ţară şi străinătate, cu lucrări în colecţii 
particulare din America de Nord şi de 
Sud, Asia, Australia, Europa. 
 
Lucici, Augustin (n. Piteşti,19 februarie 
1956) – 60 de ani de la naştere. Artist 
plastic specializat în pictură, artă 
monumentală, grafică,frescă, 
muzeograf, cu numeroase expoziţii 
personale sau de grup în România şi 
Europa, având lucrări în colecţii 
particulare sau publice în state 
din:America de Nord, Asia, Europa.este 
şi autor al volumului Galeria artiştilor 
plastici piteşteni. Album. 

 
Nanu, Dumitru (Piteşti, 19 
februarie 1906 – Bucureşti, 6 
ianuarie 1988) – 110 ani de la 

naştere. Profesor de limba şi literatura 
franceză, folclorist, autor al volumelor: 
Poezia milităriei şi a Crăciunului de pe 
Valea Argeşului (1933); Din literatura 
popular Argeşeană, laureate al 
premiului Constantin Rădulescu Codin al 
Academiei Române în anul 1933. 
 

Popescu, Marian (8 ianuarie 
1951 Piteşti) – 65 de ani de la 
naştere. Profesor, sportiv şi 

antrenor, component al echipei de 
aeromodelism a României, lot împreună 
cu care a cucerit numeroase titluri de 
campion european şi mondial.  
 

Teodorescu Zavaidoc, Marin ( 8 
martie 1896 Piteşti – 13 ianuarie 
1945 Bucureşti) – 120 de ani de 

la naştere. Vestit cantăreţ şi lăutar cu 
activitate în ţară şi străinătate: Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franţa, Ungaria, cu 
înregistrări la radio şi numeroase discuri, 
culegător şi creator de cântece populare 
româneşti. 

Ştefăneşti 
 

Brătianu, Constantin/Dinu I. C. 
(Florica, Ştefăneşti, 13 ianuarie 
1866 – Sighetu Marmaţiei, 20 

august 1950) – 150 de ani de la naştere. 
Inginer, absolvent al Şcoalii Politehnice 
din Bucureşti şi Institutul de Mine din 
Paris, senator, deputat, ministru al 
finanţelor.  
 

Teiu 
 
Constantinescu, Dumitru (22 martie 
1941 Teiu,) – 75 de ani de la naştere. 
Profesor universitar la Universitatea din 
Craiova, economist, autor al volumelor 
Programarea producţiei industrial, 
Conducerea operativă a producţiei, 
Managementul întreprinderii. 
 

Ţiţeşti 
 

Lungianu, Mihail (Rucăr, 13decembrie 
1880 – Bucureşti, 21 ianuarie 1966) – 50 
de ani de la moarte. Scriitor, folklorist, 
redactor  la revistele: Glasul Argeşului, 
Albina; Convorbiri literare, România 
rurală, Alarma , Piteşti, România 
ilustrată,  Semănătorul, autor al 
volumelor: În sărbători (1910); Zile 
senine (1914); Însăilări (1914); Făpturi 
năstimiri (1936).  
 

Şovu, George (n. Ţiţeşti, 30 
ianuarie 1931). – 85 de ani de la 
naştere. Scriitor, profesor şi 

scenarist de film, autor al volumelor: 
Liliac alb în ianuarie, Dimineaţa iubirii, 
Liceenii sau Romanticii,  colaborator al  
revistelor: România literară, 
Contemporanul, Cinema, fondatorul 
revistei Limba şi literatura română, 
Bucureşti, membru în  Uniunea 
Scriitorilor din România.  
 

Carmen Voican 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

Aniversările și comemorările anului 2016 în județul Argeș 
ianuarie—martie 



Comuna Valea Mare 
Pravăț este situată pe 
vechiul drum comercial 
al țării, care leagă  
Câmpulungul de Brașov-
străveche reședință 
domnească. Față de 
centrul orașului 
Câmpulung se află la o 
distanță de 7 km. Are o 
suprafață de 61 km. 
Comuna Valea Mare 
Pravăț se compune de 
opt sate: Valea Mare 
Pravăț—reședința 
comunei, Șelari, Bilcești, 
Colnic, Fântânea, 
Nămăești, Pietroasa, 
Gura Pravăț. 

În ce privește 
structura, toate satele 
sunt de tip răsfirat, 
casele de locuit sunt de 
diferite forme, 
șoproane, magazii. 
Casele sunt așezate 
aproape de stradă, de 
remarcat  este faptul  că 
în construcții se 
folosește cărămidă, 
bolțari și lemn. 

Biblioteca comunei 
Valea Mare Pravăț își are 
sediul în clădirea 
Grădiniței, ce se află 
amplasată în centrul 
comunei, în vecinătate 
cu Primăria Comunei 
Valea Mare Pravăț. 
Spațiul funcțional al 
bibliotecii cuprinde o 
sală spațioasă ce 
facilitează accesul liber 
la raft. 

Graţie programului 
Biblionet ,,Lumea în 

biblioteca mea’’ proiect  
finanţat  de fundaţia Bill 
si Melinda Gates, IREX şi 
a Bibliotecii Judeţene 
„Dinicu Golescu” Argeș, 
Biblioteca Valea Mare 
Pravăț a devenit o 
bibliotecă modernă, un 
centru de informare 
pentru locuitorii 
comunei. Utilizatorii vin 
la bibliotecă pentru a 
găsi răspunsuri rapide la 
întrebările care îi 
frământă pentru a 
accesa internetul în 
scopul unor cercetări, 
cât şi pentru a comunica 
cu rudele sau prietenii 
plecaţi în străinătate, 
pentru a trimite diferite 
documente scanate, 
pentru a primi 
îndrumarea pentru 
consultarea unor site-uri 
de pe internet. 

Colecțiile bibliotecii 
cuprind cărți din mai 
multe domenii, 
literatură clasică română 
și universală, literatură 
pentru copii, istoria 
României, istoria 
universală, dicționare, 
etc. Colecția bibliotecii 
sprijină publicul cititor și 
acoperă nevoile de 
lectură ale utilizatorilor. 
Anual biblioteca 
achiziționează carte 
nouă, pentru a putea 
informa  prompt cititorii 
asupra noilor achiziții, 
fapt ce îi atrage ca un 
magnet pe cei mici.   

De asemenea, în  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
incinta bibliotecii Valea 
Mare Pravăț se 
desfășoară activități 
culturale, ne aduce  
aminte de copilărie, de 
obiceiuri şi de tradiţii. 
Biblioteca Publică, în 
ultimii ani, prin 
amabilitatea și 
bunavoința domnului 
primar, Boncoi Ion și a 
Consilului Local al 
Comunei Valea Mare 
Pravăț, a beneficiat de 
renovare și achiziționare 
de mobilier nou pentru a 
oferi o ambianță plăcută  
uilizatorilor. 

Prin atmosfera din 
interiorul instituţiei, se 
dorește ca biblioteca să 
fie percepută ca un 
spaţiu recreativ, care să 
ofere utilizatorilor săi 
prin serviciile sale 
numeroase satisfacţii. 
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