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Biblioteca - paradigma holistică 

De-a lungul timpului am avut 

ocazia, de multe ori, să prezint 

amănunțit serviciile bibliotecii, am 

răspuns la chestionare, lansate la nivel 

național, care solicitau prezentarea 

datelor până la un nivel de 

defragmentare atomic, aș putea spune. 

Supoziția implicită a solicitării 

acestor analize, la nivel micro, ar fi că, 

prin cunoașterea în detaliu a fiecărei 

părți, se poate îmbunătăți întregul.  

În contradicție cu această teorie 

reducționistă, care are la bază o logică 

a deducției, stă teoria sistemelor sau 

teoria holistică, care spune ca întregul 

este mai mult decât suma părților.  

Oare dacă adunăm toate serviciile 

clasice ale  bibliotecii, de la evidență și 

prelucrare până la împrumut obținem 

Biblioteca, adică întregul? Dar dacă mai 

adăugăm și evenimentele culturale? 

Sau activitățile educative, informative 

sau cele de sprijin al formării și 

dezvoltării personale? Unde este, în 

această ecuație, relația noastră cu 

mediul (comunitatea)? În ce punct ne 

distanțăm de celelalte entități, publice 

sau private, care oferă, parțial, aceleași 

servicii? Și mă gândesc la centrele de 

documentare și informare din școli, la 

centrele culturale din orașe sau la ONG

-urile care au ca obiect de activitate 

formarea profesională sau organizarea 

de evenimente recreative. 

Răspunsul, în opinia mea, nu poate 

fi decât unul singur: mai există o 

componentă a dinamicii organizației de 

bibliotecă care-i determina succesul și 

performanța, alta decât structura, 

funcțiile, rolurile, rezultatele. Aceasta 

este cultura organizației. Setul de valori 

comune reprezintă componenta care 

dă perspectiva sau paradigma holistică. 

În funcție de calitatea acestei culturi, 

biblioteca poate deveni un sistem 

deschis cu capacități de reglare 

automată, pe baza feed-backului primit 

și al adaptării la mediul în care își caută 

și își afirmă legitimitatea. 

Construirea, recunoașterea și 

acceptarea acestor norme și valori 

comune, din lăuntrul organizației, pot 

dezvolta articulații și conexiuni 

dinamice cu puternic impact asupra 

performanțelor bibliotecii. 

 
Mihaela Voinicu 
director adjunct 

Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu” Argeş   
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Program de activităţi 2016 - ANBPR – FILIALA ARGEŞ  

Formare profesională 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Perioada / data la care va 
avea loc evenimentul 

Responsabil/ 
Coorganizator 

Descrierea sumară a activităţii 

1. Bătălia cărților  aprilie 
Biroul executiv al 

filialei 

Concurs național de lectură, desfășurat în perioada aprilie-
octombrie 2016. Concursul se va desfășura sub egida 
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 
din România și va fi organizat în mai multe biblioteci publice 
din țară. 

2. Profesia de bibliotecar aprilie 
Biroul executiv al 

ANBPR 

Sesiune de instruire şi formare profesională, pentru 
bibliotecari, în scopul creşterii competenţelor şi abilităţilor 
de comunicare în relaţiile cu publicul. (eveniment desfășurat 
în cadrul Săptămânii Naționale a Bibliotecilor –aprilie 2016) 

3. Cartile copilariei trimestrial 

Penaru Mihaela 

Tudose Daniela 

Concurs de lectură ce are ca scop promovarea lecturii și 
dezvoltarea plăcerii de a citi, activitate desfăşurată în 
colaborare cu Bibliotecile Comunale Cocu, Moraresti, Negrasi 
și Biblioteca Orășenească Topoloveni 

4. 
Orașul citește - Lecturi 
urbane – ediţia a VI-a 

Iunie 

Penaru Mihaela 

 

Campanie de promovare a lecturii: donaţie de carte 

5. 
Editarea Buletinului 
informativ al Filialei ANBPR 

trimestrial 
Biroul executiv al 

ANBPR 
Editarea buletinului informativ Bibliosphere, publicație a 
ANBPR - Filiala Argeș 

6. 
Sprijinirea formării şi 
dezvoltării profesionale a 
membrilor filialei – 

    
 Colaborare în grupurile de lucru ale ANBPR  pentru formare 
şi dezvoltare profesională, implicarea membrilor filialei în 
activităţile de formare propuse de ANBPR. 

Tratat de biblioteconomie (vol.II, partea I) 

 Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă 
(Coord.prof. Mircea Regneală) 

Proiectul ABR de realizare a 

Tratatului de biblioteconomie se 

continuă prin publicarea 

volumului II (partea I) – 

Managementul colecțiilor și 

serviciilor de bibliotecă (Asociația 

Bibliotecarilor din România, 

București, 2014). 

Volumul este structurat pe 

patru capitole, modalitatea de 

tratare a principalelor noțiuni 

dezvoltate în lucrare având o 

anumită ordine: definiție, 

aspecte istorice, situația actuală, 

aspecte românești. 

Primul capitol, Biblioteca 

modernă, face referire la rolul și 

funcțiile bibliotecii 

contemporane (autor dr.Elena 

Tîrziman), precum și la 

implicațiile informatizării în 

activitățile de bibliotecă (autor 

dr.Doina Ostafe), făcându-se 

referire și la spațiul românesc. 

Următoarele trei capitole 

tratează tehnici fundamentale 

de biblioteconomie: Dezvoltarea 

colecțiilor (prof.Mircea 

Regneală), Evidența, gestionarea 

și organizarea colecțiilor 

(dr.Cristina Popescu), 

Catalogarea colecțiilor 

(dr.Constanța Dumitrășconiu), 

ultimul capitol ocupând și cel 

mai mare spațiu în economia 

lucrării. 

Tratatul de biblioteconomie, 

bazat pe cercetări, norme și 

standarde naționale și 

internaționale, cât și pe legislația 

românească de profil, este un 

instrument de lucru deosebit de 

util atât bibliotecarilor, 

specialiștilor din domeniu, cât și 

studenților care vor să 

îmbrățișeze meseria de 

bibliotecar. 

 

Lucreția Frusina-Vlad 
Șef serviciu Catalogare și 

Informare bibliografică 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 
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Inventarierea fondului de  documente de  bibliotecă  

Intrarea unei cărţi în 

bibliotecă,de la achiziţie până 

la împrumut, impune 

parcurgerea unui traseu 

standard, prin care cartea 

este luată în evidenţele 

bibliotecii, descrisă şi oferită 

spre lectură. Scopul 

inventarierii fondului de 

documente il reprezintă 

cunoaşterea structurii 

numerice (a numarului de 

unități de bibliotecă) şi 

valorice a colecţiei în orice 

moment. 

Personalul bibliotecii, 

care are în responsabilitate 

colecții cu acces liber și/sau 

destinate împrumutului la 

domiciliu, beneficiază, 

conform Legii 334/2002 – 

Legea bibliotecilor, de un 

coeficient de 0,3% scădere 

din totalul fondului 

inventariat, reprezentând 

pierdere naturală. 

Bibliotecarii răspund material 

pentru lipsurile din inventar 

care depăşesc procentul de 

pierdere naturală stabilit, 

potrivit legii.  

Inventarierea tuturor 

publicațiilor intrate în 

bibliotecă se face în registrul 

de inventar. Acesta reprezintă 

documentul de evidență 

individuală, și este 

instrumentul principal de 

gestiune al bibliotecii. Pentru 

a asigura unitatea și 

exactitatea datelor înscrise în 

RI, completarea acestuia se 

face numai de către 

bibliotecar. RI se completează 

cu cerneală sau pix albastru, 

fără ștersături sau greșeli. 

Numerotarea se face de la 1 

la infinit. Numerele de 

inventar casate nu se realocă 

altor publicații. Pentru 

publicațiile periodice și 

seriale, unitatea de bibliotecă 

se stabilește după numărul de 

pagini și după modalitatea de 

constituire în volum în funcție 

de periodicitatea apariției. 

Fiecare volum se inventariază 

pe un singur rând al RI. 

Numărul de inventar 

împreună cu ștampila 

bibliotecii marchează, din 

punct de vedere al gestiunii, 

intrarea publicației în 

patrimoniul bibliotecii. 

Numărul de inventar 

corespunzător unui volum se 

trece pe carte pe pagina de 

titlu și pe pagina secretă a 

fiecărei biblioteci (o pagină 

aleasă de la 1 la 99, care 

rămâne aceeași odată 

stabilită). Ștampilarea se 

efectuează, conform 

normelor ISBD, astfel: pe 

pagina de titlu, la mijloc, sub 

titlu; pe pagina secretă a 

bibliotecii sub text, în josul 

paginii, la mijloc, și din sută în 

sută, pe fiecare pagină care 

conține numărul paginii 

secrete; la sfârșitul textului. 

Dacă există pagini cu imagini, 

foto etc., necuprinse în 

numerotare, se ștampilează 

fiecare pagină impară 

nenumerotată, în josul 

paginii, la mijloc sau lateral în 

funcție de spațiul disponibil, 

astfel încât să se acopere cât 

mai puțin din conținutul 

paginii dacă nu este posibil și 

să se evite orice acoperire cu 

ștampila.  

Tot acest proces, extrem 

de laborios se face periodic , 

astfel:  

 10.000 de documente 
o dată la 4 ani; 

 10.001- 50.000 de 
documente o dată la 6 
ani; 

 50.001- 100.000 de 
documente o dată la 8 
ani; 

 100.001-1.000.000 de 
documente - o dată la 
10 ani; 

 peste 1.000.000 de 
documente - o dată la 
15 ani sau în unele 
cazuri excepționale. 

 

Oana Turcu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Ghidul bibliotecarului debutant 
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Fotografie de festival, la Biblioteca Județeană Argeș 

Ziua Internațională a 
Fotografiei i-a adus 
împreună, la Biblioteca 
Județeană ”Dinicu Golescu” 
Argeș, grație directorului 
Bucharest Photo Week, Ionuț 
Trandafirescu, pe spaniolul 
Miguel Angel Sanchez și pe 
Natalia Ciobanu, originară 
din Republica Moldova. 
Vernisajul expozițiilor 
Sufletul lumii, Egiptul, 
respectiv Visul myanmarez, 
le-a stârnit privitorilor 
imaginația și interesul pentru 
orizonturi exotice. 

Joi, 14 ianuarie, în holul 
central al Bibliotecii Județene 
Argeș, Ionuț Trandafirescu a 
povestit despre artiști și 
despre culisele realizării 
fotografiilor. Miguel Angel 
Sanchez, în vârstă de 38 de 
ani, este fotoreporter în 

zonele de conflict. A surprins 
atrocitățile războiului din 
Libia, Liban, Kurdistanul 
turcesc, din Fâșia Ghaza. 
Proiectul Sufletul lumii, 
Egiptul s-a născut la Cairo, în 
2009, cu intenția declarată 
de a opune brutalității 
iraționale, sălbăticiei 
sângeroase chipul omenesc, 
felul în care acesta ajunge să 
asimileze și să sublimeze, în 
ultimă instanță, oroarea. 
Miguel Angel Sanchez a 
fotografiat, inspirat de 
pictura barocă, 80 de 
locuitori din Cairo – 
muzicieni, negustori, 
lustragii, frizeri, activiști 
politici, bloggeri, crescători 
de animale – care dau, 
împreună, măsura tensiunii 
traiului zilnic. 

Visul myanmarez al 

Nataliei Ciobanu se îmbibă 
de necunoscutele unei lumi 
oprimate, pe-al cărei 
teritoriu se poate circula 
liber de nici patru ani. Fosta 
Birmanie - din 1989, 
Myanmar - i-a primit 
inocentă pe membrii 
expediției din care au făcut 
parte Natalia Ciobanu și 
Ionuț Trandafirescu. Artista, 
născută la Chișinău, este 
fascinată de fotografia de tip 
portret, lucrările ei ajungând 
să fie publicate în reviste 
importante din SUA, Europa 
și Asia, în numai șase ani de 
la debut.  

 
Denisa Popescu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

Activități în bibliotecă 

La Biblioteca Județeană, vizită de informare și documentare din 
Republica Moldova  

În luna februarie 2016, 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș s-a bucurat 
de vizita colegilor bibliotecari 
din Republica Moldova. La 
eveniment au luat parte 
domnul  Mihail Octavian 
Sachelarie, directorul 
Bibliotecii Județene Argeș, 
doamna Mihaela Voinicu, 
coordonatorul Centrului 
Europe Direct Argeș și alți 
reprezentanți ai bibliotecii, 
dornici în a-și împărtăși 
experiența acumulată de-a 
lungul anilor. 

A fost o vizită de 
informare și documentare 
din partea reprezentanților 
Bibliotecii Publice Raionale 
„Vasile Alecsandri” Telenești, 
care și-au arătat în mod vădit 
interesul de a afla amănunte 
legate de proiectele derulate 
prin fonduri externe ale 
bibliotecii județene. 

În cadrul prezentării 
proiectelor derulate de către 

Biblioteca Județeană Argeș, 
au fost reliefate activitățile 
din cadrul Centrului Europe 
Direct Argeș, proiect finanțat 
de către Comisia Europeană 
și Consiliul Județean Argeș, 
aflat deja la al doilea 
mandat, și realizările 
obținute în urma 
implementării Programului 
Biblionet în județul Argeș 
prin facilitarea accesului 
public la informație, 
formarea profesională a 
bibliotecarilor din bibliotecile 
publice și promovarea valorii 
bibliotecilor pentru 
comunitatea argeșeană.  

S-a realizat un schimb de 
bune practici despre 
activitățile organizate pe 
subiecte ce susțin valorile 
europene, colegii din 
Republica Moldova 
împărtășind din propriile 
concepții cu privire la 
acțiunile și parteneriatele 
existente în Republica 

Moldova.  
În urma vizitei efective în 

cadrul tuturor 
departamentelor din 
Biblioteca Județeană Argeș, 
bibliotecarii din Republica 
Moldova au preluat diverse 
idei de organizare a spațiului, 
de creare de noi servicii, 
inițiative ce se pot aplica în 
comunitatea moldovenească 

Consolidarea relațiilor 
bilaterale a fost subliniată de 
domnul Mihail Octavian 
Sachelarie, directorul 
Bibliotecii Județene Argeș, 
care a menționat importanța 
continuării acestei colaborări 
prin acțiuni concrete între 
cele două biblioteci publice 
și inițierea unor parteneriate 
durabile în viitor. 

 
Ionela Panait 

Consilier de comunicare 
Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș 
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Anul Maimuței de foc, la Biblioteca Județeană Argeș  

Întâmpinat cu o săptămână 
mai devreme, Anul Nou 
Chinezesc a atras, sperăm noi, la 
Biblioteca Județeană Argeș, 
energia luminoasă, tenace și 
creativă a Maimuței de Foc, 
zeitate absolută, care face și 
desface, după bunul ei plac, vieți 
și interese. 

Expoziția vernisată în holul 
central, a adunat cărți, fotografii, 
obiecte tradiționale chinezești, 
tot felul de alte decorațiuni 
specifice, provocatoare pentru 
ochiul și pentru imaginația 
europeanului. 

Organizatorii – Asociația 
”ChinaRo”, Consiliul Județean 
Argeș și Biblioteca Judeţeană 
”Dinicu Golescu” Argeş - i-au 
avut ca invitați speciali pe 
președintele Institutului 
”Confucius”, Song Shaofeng, și 
pe președintele Senatului 
Universității ”Lucian Blaga” din 
Sibiu, Constantin Oprean. 
Vorbitor de limba română, 
oficialul chinez a făcut referire la 
calitatea actualelor parteneriate, 
pe care țara noastră și țara lui le 

îmbogățesc de la an la an, și a 
plasat, mereu cu zâmbetul pe 
buze, observații cu miez despre 
caracteristicile zodiacale ale 
perioadei. 

Președintele Senatului 
Universității din Sibiu s-a dovedit 
un riguros cunoscător al 
relațiilor de prietenie româno-
chineze. Institutul ”Confucius”, 
înființat la Sibiu, în anul 2007, 
când acesta avea statutul de 
capitală culturală europeană, 
este o probă concludentă a 
faptului că România înțelege 
atât importanța valorizării 
culturii și civilizației chineze în 
general, cât și rolul pe care China 
îl joacă deja la nivel planetar, 
primind aplauze la scenă 
deschisă. Limba chineză, 
apreciază prof. Constantin 
Oprean, va deveni în curând 
limbă internațională. La Sibiu, se 
predau, la ora aceasta, în școli, 
limba și literatura chineză și 
există chiar și un inspector de 
specialitate, în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean. 
Ce-i drept, nici argeșenii nu stau 

pe loc. Biblioteca Judeţeană 
”Dinicu Golescu” Argeş 
organizează, încă de anul trecut,  
astfel de cursuri, susținute de 
două profesoare chinezoaice, iar 
Școala Nr. 19 din Pitești și Școala 
Gimnazială din Bogați se pot 
lăuda cu primii învățăcei în limba 
lui Confucius. Copiii au și 
participat la vernisajul expoziției 
de la Bibliotecă și au conversat, 
timid, cu amabilul Song 
Shaofeng. 

Vicepreședintele Consiliului 
Județean Argeș, Dorin Mărășoiu, 
directorul Muzeului Județean 
Argeș, Cornel Popescu, 
directorul Bibliotecii Judeţene 
”Dinicu Golescu” Argeş, Octavian 
Mihail Sachelarie, au ținut, la 
rândul lor, să nuanțeze, din 
perspectivă economică locală, 
valoarea legăturilor noastre 
strânse cu Republica Populară 
Chineză. 
 

Denisa Popescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Orator subtil și bun 
cunoscător al tipologiilor care 
dau sare și piper spațiului public 
românesc, avocatul Doru Viorel 
Ursu a făcut din nou sală plină, la 
Biblioteca Județeană Argeș. 

Joi, 4 februarie, la orele 
prânzului, lumea a venit să-l 
asculte și să-și procure volumul 
recent de eseuri -”Poker cu 
măști”. Întins pe 200 de pagini, 
acesta este centrat pe 
întrebarea, poate retorică, pe 
care autorul o adresează 
obstinat tuturor celor care mai 
au urechi de auzit și mintea 
trează: ”Unde este țara mea?” 

Demnitar al statului român, 
în primul deceniu postceaușist – 
ministru de Interne, în perioada 
iunie 1990-octombrie 1991, 
deputat de Argeș, în legislatura 
1992-1996 – Doru Viorel Ursu 
încearcă să ofere o perspectivă 
de culise, din interior asupra 
jocurilor politice, cu mască și fără 
mască, la care România 
participă, din păcate, ca actor în 

rol secundar. 
Anul 2016 este cel de-al 

patrulea an de promovare a 
concluziilor-scenarii cu final 
deschis, prezentate în cărțile 
sale. Reamintim faptul că Doru 
Viorel Ursu este autorul 
lucrărilor ”Șah mat la România”, 
”Ministru de Interne”, ”Colivia cu 
ciori vopsite”, al trilogiei ”Sânge 
și carne de om” și al ”Artei 
sinuciderii”. 

Ideile principale, aduse în 
discuție cu prilejul lansării de la 
Bibliotecă, sunt, în fapt, 
subiectele fierbinți de la ordinea 
zilei: incompetența instituțiilor 
statului român, corupția clasei 
politice, pericolul ciocnirii 
civilizațiilor occidentală și 
islamică și, la fel de grav, și cel 
reprezentat de limitarea 
suveranității naționale. 

Întrebat dacă mai 
intenționează să candideze la 
președinția României, Doru 
Viorel Ursu a răspuns că nu mai 
poate face față atacurilor sub 

centură, cărora li s-a expus în 
trecut, atunci când a sugerat o 
asemenea posibilitate. La fel de 
tranșant a răspuns și la 
întrebarea legată de speranța 
refacerii României Mari. Nu 
crede Doru Viorel Ursu că 
românii de dincolo și cei de 
dincoace de Prut se vor mai 
îmbrățișa, ca să nu se mai 
despartă niciodată.  

 
 

Denisa Popescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Partidă de poker cu măști, la Biblioteca Județeană Argeș  

Anul Maimuței de foc, la Biblioteca Județeană Argeș  

Partidă de poker cu măști, la Biblioteca Județeană Argeș  
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Meşteşuguri uitate – caligrafia şi legătoria de carte 

Expoziția din holul 
Bibliotecii Județene Argeș, 
aflată la cea de-a doua ediție, 
este datorată preocupării 
constante și delicate a 
Lucreției Picui și a Gabrielei 
Tomescu pentru registrul 
tradiției rafinate, capabile 
încă să alimenteze, cu 
trimiteri, nuanțe, sugestii 
valoroase, tiparele, în 
continuă prefacere, ale 
prezentului. 

Coordonatoare ale 
cursului săptămânal, 
demarat anul trecut la 
Bibliotecă, Lucreția Picui și 
Gabriela Tomescu expun, 
până la sfârșitul lunii, în 
vitrine și pe panouri, lucrările 
învățăceilor sârguincioși, 
truse artizanale, albume 
relevante pentru istoria 
scrierii de mână, elementul 

central reprezentându-l 
anluminura - pictura de 
manuscris medieval - care 
impresionează și astăzi prin 
caracterul ei semeț-
aristocrat. 

La vernisajul de luni, 15 
februarie, au fost prezenți 
elevi de la Școala Gimnazială 
din Hîrsești, de la Școala 
”Mihai Eminescu” din Pitești, 
de asemenea cei integrați în 
programele de susținere, 
derulate de Organizația 
”Salvați Copiii!” și de Centrul 
Educațional ”Creștem 
împreună”, care îi are în grijă 
pe cei mici, cu părinți plecați 
să lucreze în străinătate. 

Vernisajul – care a 
reiterat importanța scrierii 
de mână, în contextul 
folosirii excesive a 
computerului și în relație cu 

dezvoltarea inteligenței 
emoționale a copilului – a 
fost urmat de demonstrații la 
măsuță, cu toate cele 
necesare la îndemână, ale 
abilităților dobândite la curs. 
A reușit să capteze atenția 
Petre Ghilencea, bunicul 
uneia dintre fetițele dornice 
să învețe să scrie fără cusur. 
Petre Ghilencea, el însuși 
cursant fidel, a dăruit celor 
de față câte o poezie, 
caligrafiată după tipicul 
cancelariilor domnești. 

 
Denisa Popescu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

Să fii român, alături de sociologul Ilie Bădescu  

Regal în atitudine, idei, stare 
de conștiință, prof. univ. ILIE 
BĂDESCU, sociolog, teoretician 
al sociologiei culturii și fondator 
al noologiei – știință care se 
preocupă de ordinea spirituală a 
lumii și de felul în care aceasta 
poate influența rânduiala 
lumească –  a fost prezent joi, 18 
februarie, la Biblioteca 
Județeană Argeș. 

Alături de colegul și de 
prietenul Ioan C. Popa, Ilie 
Bădescu a lansat două lucrări de 
referință în domeniu: ”Dimitrie 
Gusti. Omul și ideile sale”, 
respectiv ”Timpul european și 
maladiile lui” (Editura ”Tipo 
Moldova”, Iași, 2016). 

Prima lucrare, realizată 
împreună cu  prof. dr. Ioan C. 
Popa, este un omagiu adus 
fondatorului Școlii de Sociologie 
de la București, Dimitrie Gusti. 
Fascicula luminează, prin 
intermediul comentariilor celor 
doi autori și al textelor selectate 
din gândirea lui Dimitrie Gusti, 

acel corpus al operei sale, 
denumit generic ”Sociologia 
națiunii și a relațiilor 
internaționale”. Este primul 
volum al proiectului amplu, 
menit să ridice cultura română la 
pragul de universalitate, pe care 
trebuie să stea de drept, potrivit 
performanțelor sale. Suntem, la 
ora aceasta, a ținut să sublinieze 
prof. Ilie Bădescu, cultura din 
spațiul european cu cele mai 
puține enciclopedii, dicționare și 
monografii. Starea de depresie, 
care afectează întreaga țară, se 
însoțește cu riscul pierderii 
memoriei comunitare și al 
identității naționale. Întrebat 
despre cum pot fi contracarate 
toate acestea, prof. Bădescu, 
orator desăvârșit, a făcut 
trimitere la rugăciune, la 
ortodoxie, la firesc, la 
recuperarea, prin mecanismele 
și reflexele ființiale latente, a 
bucuriei de trăi și de a fi în felul 
nostru strămoșesc. 

Cea de-a doua lucrare - 

”Timpul european și maladiile 
lui” - tratează teme precum 
timpul în diversele culturi, 
efectele negative ale timpului 
secularizat, criteriile de evaluare 
a  deplasării culturilor prin timp, 
unitățile simbolice, mitice de 
măsură a mișcării acestora – în 
cazul nostru, unitatea de măsură 
a trecerii prin timp este Mihai 
Eminescu – formele de patologie 
a temporalității, sub incidența 
istoriei. 
 

Denisa Popescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 
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Publicat la Editura 
”Alean”, cu sprijinul financiar 
al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, volumul 
ARGEȘUL ARTISTIC. EVOCĂRI 
BIOGRAFICE are valoarea unui 
rozariu subiectiv, prin 
intermediul căruia autorul, 
GRIGORE CONSTANTINESCU, 
filolog de formație, omagiază, 
solemn ca o rugăciune, o 
pleiadă de artiști ai locului, 
care s-au bucurat de 
recunoaștere și dincolo de 
meleagurile noastre. 

Theodor Aman, 
Constantin Baraschi, Aurel 
Calotă, Gheorghe Iliescu-
Călinești, Olga Greceanu, 
Gheorghe Pantelie, Costin 
Petrescu, Vasile Rizeanu, 
Rudolf Schweitzer-Cumpăna, 
Florica Steriade, Constantin 
Mosoia, Romulus 
Constantinescu, Ion Gheorghe 
Vrăneanțu sunt câteva dintre 
numele sonore din carte, cu 

privire la care Grigore 
Constantinescu s-a 
documentat, așezând cap la 
cap fragmente de cronică de 
întâmpinare, confesiuni 
apărute de-a lungul timpului, 
mărturii ale contemporanilor, 
interviuri și alte materiale din 
presa locală, națională și 
internațională. Pe mulți, 
Grigore Constantinescu i-a 
cunoscut personal, le-a 
ascultat poveștile, s-a bucurat 
și s-a întristat alături de ei. 

Un capitol special le este 
dedicat zugravilor bisericești, 
începând cu cei supranumiți 
”peregrini”, reprezentativi 
pentru arta plastică medievală 
argeșeană. 

Volumul a fost lansat în 
ultima zi din februarie, la 
Biblioteca Județeană din 
Pitești. Efortul autorului, 
contribuția lui reală la 
îmbogățirea bazei de date a 
domeniului, contribuție  
salutară inclusiv din 

perspectivă literară – Grigore 
Constantinescu are aptitudini 
scriitoricești, de care nu face, 
însă, caz -  au fost răsplătite 
de elogiile formulate de 
directorul Centrului Județean 
pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii 
Tradiționale, specialistul în 
folclor, Sorin Mazilescu, de 
directorul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu”,  sociologul 
Octavian Mihail Sachelarie, de 
preotul Cosmin Bloju, de prof. 
Vasile Ghițescu și de 
metaloplasticianul Constantin 
Samoilă.  
 

Denisa Popescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 
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Argeșul artistic, rememorat de filologul Grigore Constantinescu  

În perioada ianuarie - 
februarie 2016, au avut loc 
sesiuni de informare pe tema 
democrației în Europa, 
desfășurate în parteneriat cu 
diverse școli argeșene. 

Au fost organizate cu elevii 
de la Școala Gimnazială ”Mircea 
cel Bătrân” din Pitești dezbateri 
despre participarea tinerilor în 
viața democratică și schimbarea 
în bine a societății. S-au purtat 
discuții despre promovarea 
valorilor europene și ideile bune 
ale tinerilor care produc 
schimbare în procesul decizional.  

Activitățile au avut un 
puternic caracter interactiv, 
multe din exercițiile aplicate în 
cadrul seminariilor făcând 
referire la viața democratică 
existentă în Europa, implicarea 
tinerilor în procesul decizional, 
unde o eficientă participare la 
decizia publică trebuie să 
combine eforturile tinerilor cu 
cele ale generaţiei mature şi ale 
autorităţilor, propunerile 

legislative pentru adoptarea 
unor strategii pentru tineret din 
țări ale Uniunii Europene. S-au 
discutat aspecte despre 
imbunătățirea dialogului 
structurat cu tinerii privind 
agenda europeană și eforturile 
constante depuse de instituţiile 
europene şi statele membre 
pentru a pune în practică aceste 
principii şi pentru a implica mai 
mult tinerii în dezvoltarea U.E. 
Cu toate acestea, spaţiile de 
dialog cu tinerii pe teme 
europene ar putea fi dezvoltate 
mai mult, structurile lor ar putea 
fi îmbunătăţite la nivelurile 
european, naţional, regional şi 
local. 

Elevii clasei a VII-a A de la 
Școala Generală ”Adrian 
Păunescu” au îmbrăcat 
costumele de parlamentari, 
senatori și deputați într-un scurt 
joc de rol cu privire la deciziile 
adoptate în România în cadrul 
administrației publice centrale. 
De asemenea, aceștia au fost 

provocați la dezbateri legate de 
valori fundamentale ale 
democrației: libertatea, justiția și 
solidaritatea. 

Pentru a avea cea mai mare 
legitimitate posibilă, dezbaterile 
cu tinerii trebuie să fie deschise 
unui număr cât mai mare dintre 
aceştia şi să abordeze o varietate 
amplă de subiecte. Prin urmare, 
este esenţial ca tinerii 
defavorizaţi şi cei care nu aparţin 
niciunei structuri să participe la 
acestea. La finalul 
evenimentelor, a fost lansată 
ideea organizării unor viitoare 
dezbateri care să reunească şi 
protagonişti ce discută probleme 
legate de tineret în mod direct 
sau indirect, pentru a fi abordate 
într-un mod mai coerent şi 
intersectorial. 

 
Ionela Panait 

Consilier de comunicare 
Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Tinerii și democrația în Europa 
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Să meșterim împreună – ateliere realizate în premieră 
Începând cu luna ianuarie și 

până în prezent, la Secția 
Tinerilor au avut loc o serie de 
activități pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 9-13 ani, care 
încurajează cititul, imaginația și 
creativitatea copiilor: 

Idei cusute – Atelier de 
cusut motive tradiționale 
românești: Realizarea unor 
semne de carte lucrate manual 
cu diferite mesaje despre carte, 
îndemnuri la citit sau mesaje cu 
ocazia unor zile marcante. Vom 
afla împreună, din colecțiile 
Bibliotecii Județene”Dinicu 
Golescu” Argeș), lucruri 
interesante legate de cusături 
folosite în broderia tradițională, 
unele simboluri și semnificațiile 
acestora (prezentare în Power 
Point). În cadrul acestui atelier 
am realizat și felicitări decorate 
cu modele românești cusute cu 
ocazia zilei de 8 Martie, 
Dragobete, Paște sau Crăciun. 
Aici poate intra și maniera String 
Art.  

Prin acest atelier se 
urmărește cultivarea respectului 

pentru tradițiile românești și 
valorificarea acestora prin 
intermediul bibliotecii ca factor 
participant în viața comunității. 

Club de făurit povești: 
Fiecare atelier va începe cu 
realizarea unui obiect prin 
tehnica origami. Pornind de la 
obiectul realizat, copiii vor trebui 
să-și imagineze un scenariu și să 
creeze o poveste. Micii creatori 
se pot ajuta și de cărțile pe care 
le vor găsi la Secția Tinerilor. La 
fiecare atelier se va alege tot de 
către participanți cea mai 
frumoasă poveste care va fi 
publicată pe pagina de facebook 
a Secției Tinerilor.  

Atelier de mărgelit: Prin 
acest atelier, copiii vor alege 
mărgelele și vor învăța să își 
creeze propria bijuterie (coliere, 
brățări). Atelierul de mărgelit 
poate fi un loc unde copiii se pot 
juca și relaxa socializând, dar mai 
ales bucurându-se de propria 
creație.  

Biblioclubul micilor iscusiți: 
Atelier creativ dedicat 
evenimentelor importante ale 

anului, tehnici de reciclare, 
decoratiuni, felicitari, accesorii, 
asistate de lecturarea unor 
povesti scrise de autori cunoscuti 
existente la Sectia Tinerilor.  

Atelier de reciclare: 
Eveniment care urmareste 
invatarea unor tehnici de folosire 
a unor materiale reciclabile 
pentru a crea lucruri noi si utile. 

Prin acest proiect ne dorim 
implicarea copiilor în activități de 
educație non-formală, care să le 
pună în valoare talentele și 
atragerea lor spre lectură. 

 
Ramona Rădoi 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

Varujan Vosganian, poetul tenebrelor fragile 

Lansarea celui de-al patrulea 
volum de versuri al lui Varujan 
Vosganian - ”Cartea poemelor 
mele nescrise” - a umplut până la 
refuz sala, miercuri, 2 martie, la 
Biblioteca Județeană „Dincu 
Golescu” Argeș.  Este vorba 
despre cartea-sinteză a 
experiențelor sale lirice, despre 
teme reluate, revăzute, distilate, 
până când ideile-forță ajung să 
se impună cu ușurința unui sunet 
sau a unei imagini. 

Neîmpăcat cu istoria 
recentă, cu faptul că românii 
refuză să-și identifice martirii și 
să le recunoască meritul de a ne 
fi repus pe linia de plutire, în 
momentele cruciale, neîmpăcat 
nici cu felul în care Poetul se lasă 
strivit în agora, Varujan 
Vosganian stârnește, de-a lungul 
celor 86 de poeme, furtuni de 
conștiință. Este nemilos în primul 
rând cu el însuși, analizându-se 
cu atenția duioasă și încordată, 
cu care frații gemeni se presimt, 
se înțeleg și comunică de la mari 

depărtări. Dumnezeu, moartea – 
de care Varujan Vosganian a 
declarat că nu se mai teme – 
istoria, alienarea, absența sunt, 
așadar, piesele de rezistență, în 
care excelează, în rolul principal. 

Sugestive titlurile poemelor - 
”Trecutul care n-a existat”, 
”Povestea generației mele”, 
”Psalmul îndureraților noștri”, 
”Dreptul la propriul mormânt”, 
”Balada tomberonului”, ”Baladă 
schizo”, ”Viața ca o sperietoare” 
sau ”Scrisoare către Dostoievski 
prin Poșta Română”. 

De reflectat, de asemenea, 
asupra unor versuri care, chiar 
rupte din context, impresionează 
puternic: ”mă gândesc uneori 
cum ar fi fost/ dacă aș fi trăit mai 
puțin decât mine”; ”viața mea e 
o poveste de dragoste fără 
sfârșit/ între mine și ceea ce mă 
înspăimântă”; ”aș vrea să mă pot 
izbăvi,/ aș vrea să pot învăța să 
iubesc/ fără cruzime”; 
”neînduplecat este numai 
sângele/ care curge mai mult 

decât pot să-l trăiesc”; ”spune-mi 
cum ai murit, ca să-ți spun cine 
ești”; ”aici odihnește privirea 
mea către mine,/ fie-i țărâna 
ușoară!”; ”eu sunt un sinucigaș 
de profesie./ fiecare zi e un nou 
meșteșug de a adulmeca 
moartea...” 

La vernisajul de la Biblioteca 
Județeană ”Dinicu Golescu” 
Argeș, a participat și mama 
poetului. Varujan Vosganian i-a 
citit, cu solemnitatea care este a 
doua lui natură, psalmul dedicat. 
”Cartea poemelor mele nescrise” 
a fost publicată anul trecut, la 
Editura ”Polirom” și figurează, în 
topurile de profil, drept cea mai 
vândută carte de versuri din 
România, de la apariție și până 
acum.  

 
Denisa Popescu 

Biblitecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 
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Deschisă vizitatorilor la Biblioteca 
”Dinicu Golescu”, în perioada 1-8 
martie, expoziția cu vânzare - 
”Ceramica tradițională din Argeș” 
- a fost bine primită, iar 
vernisajul din ziua de 3 martie a 
adunat numai comentarii 
favorabile. 
 Pusă la cale de 
directorul Bibliotecii, Octavian 
Mihail Sachelarie, și de 
președintele S.C.M. ARGCOMS 
din Curtea de Argeș, Sandu 
Nichita, expoziția s-a dorit o 
retrospectivă a principalelor 
episoade din istoria ceramicii 
argeșene, având ca punct de 
plecare comunitatea medievală 
puternică de meșteri din zonă. 
Facem referire la satul 
Flămânzești, astăzi cartier în 
Curtea de Argeș, la strada și la 
Biserica Olari, la pământul lor 
neprețuit, care conferă acestei 
ceramici un caracter atât de 
diferit. Singularitatea ei – au 
precizat cunoscătorii - este dată 

de formă, de brâul alveolat, de 
elementele zoomorfe și de 
culoare, de verdele particular, 
obținut prin știință secretă, din 
oxid de cupru. 
 Expoziția de la 
Biblioteca Județeană Argeș este 
una de sinteză, în sensul că 
aduce împreună ceramica 
obișnuită, țărănească și ceramica 
de curte, domnească, specială 
prin gura răsfrântă a vasului și 
prin broderia decorativă atentă a 
detaliului. Pieselor unicat – 
fiecare dintre cei prezenți la 
vernisaj a primit câte una, drept 
suvenir - li s-au alăturat cele de 
linie, meritul esențial pentru 
impactul vizual al expoziției 
revenindu-i graficianului Cucu 
Ureche. 
 S-au pronunțat laudativ 
directorii instituțiilor de cultură 
din județ – Gabriela Pendiuc, 
Luminița Pally, Elena Stâlpeanu, 
Cornel Popescu – Roxana 
Stoenescu, din partea Consiliului 

Județean Argeș, și cercetătorul 
Grigore Constantinescu, autor de 
lucrări de referință în domeniu. 
 În pandant cu expoziția 
de ceramică, a putut fi admirată 
și expoziția de cărți, albume, 
dicționare și fotografii, intitulată 
”Doamnele scrisului românesc, în 
vizită la Biblioteca Județeană 
Argeș”. Au cules în mod egal 
omagii Gabriela Adameșteanu, 
Ana Blandiana, Nora Iuga, 
Daniela Zeca-Buzura și Aurora 
Liiceanu. Nu a fost trecută cu 
vederea nici expoziția de 
mărțișoare și felicitări 
handmade, realizate de elevii 
Școlii Gimnaziale ”Petre Țuțea” 
din Boteni. 
 

Denisa Popescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Expoziție de ceramică tradițională din Argeș  

„Nu suntem leoparzi, dar nici șoareci opăriți!” 

Invitat joi, 24 martie, la 
Biblioteca Județeană Argeș, 
să-și prezinte volumele 
recente - ”Apologia 
pîrleazului” și ”Ascultându-l 
pe Ivan”, antropologul Vintilă 
Mihăilescu susține calea de 
mijloc în abordarea 
problematicii sociale a 
perioadei, inclusiv în ceea ce 
privește punțile pe care, 
alunecând dintr-o extremă în 
alta, le construim sau le 
ardem. Sunt punți ce duc 
înapoi, în miezul istoriei 
noastre, dar sunt și punțile 
către un viitor imprecis, ale 
cărui contururi și conținuturi 
ni se refuză, tocmai pentru că 
le tratăm patetic, excesiv ori, 
dimpotrivă, superficial. 

”Apologia pîrleazului” 
reunește analize lucide și 
cuceritoare, de asemenea 
comentarii cu pronunțat 
caracter critic, publicate în 
revista ”Dilema veche”. 
Printre temele asupra cărora 

autorul zăbovește, se numără 
complexele culturale ale 
românilor, sărbătorile, 
munca, elitele și masele, 
dezindustrializarea, religia și 
democrația, noile mentalități 
și obiceiuri. 

”Ascultându-l pe Ivan” 
reușește să dea consistență 
unui model uman, desuet 
astăzi pentru generațiile 
tinere. Este vorba despre 
campionul olimpic la caiac-
canoe, Ivan Patzaichin. Dar 
nu performanțele sale 
sportive dau greutate cărții, ci 
frumusețea și delicatețea 
fațetelor, a planurilor 
suprapuse care-l alcătuiesc 
pe omul Ivan Patzaichin, 
surprinse cumva hoțește de 
autor, de la un personaj în 
fapt foarte tăcut. Ivan 
Patzaichin promovează astăzi 
antreprenoriatul social, în 
direcția transformării Deltei 
Dunării în punct de referință 
pentru ecoturismul 

european. 
Mesajul pe care prof. 

Vintilă Mihăilescu îl repetă cu 
blândețe, dar ferm, în ambele 
volume, ține de urgența 
redescoperirii identității 
noastre profunde. Modelele 
salvatoare sunt printre noi, 
deși nu la vedere, cel mai 
adesea. Românii au și calități, 
au și defecte, esențial este să 
învețe să lucreze cu ele, 
asupra lor terapeutic. ”Nu 
suntem nici leoparzi, dar nici 
șoareci opăriți!” - a conchis 
franc prof. Vintilă Mihăilescu. 
 

Denisa Popescu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 
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 15 ianuarie : Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a poetului național 
Mihai Eminescu  

Biblioteca Județeană 
“Dinicu Golescu” Argeș , a 
organizat pe 15 ianuarie,  
vernisajul expoziției “ Mihai 
Eminescu- În mine bate inima 
lumii”, cu prilejul aniversării a 
166 de ani de la nașterea 
poetului nepereche. Astfel, în 
holul bibliotecii e fost 
organizată o expoziție ce a 
cuprins reproduceri după 
manuscrise aparținând 
poetului, editate de 

Biblioteca Academiei 
Române, cărțile poetului 
traduse în limbi de circulație 
internațională, ediții liliput ale 
operei, fotografii. 

Expoziția a fost realizată 
în colaborare cu Institutul 
Cultural Român din Chișinău 
și Muzeul Literaturii Române 
din București. Invitați speciali 
ai evenimentului: scriitorul 
LUCIAN CHIȘU, poetul și 
criticul de artă PAVEL 

ȘUȘARĂ, prof. dr. SILVIU 
ANGELESCU.  

 
Daniela Tudose 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

20 martie: Ziua Internațională a Francofoniei  

La 20 martie 1970 au fost 
puse bazele Francofoniei 
instituționale, prin crearea la 
Niamey a Agenției de 
Cooperare Culturală și 
Tehnică. În calitate de stat 
membru al Organizației 
Intrenaționale a Francofoniei, 
România celebrează la data 

de 20 martie Ziua 
Internațională a Francofoniei. 
 Cu acest prilej, 
Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș, în parteneriat 
cu Consiliul Județean Argeș  a 
organizat în data de 21 
martie, vernisajul expoziției 
„Ziua Internațională a 

Francofoniei”, organizat în 
holul instituției. 
 

Daniela Tudose 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Educația viitorului 

Miercuri, 9 martie, 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat un 
eveniment special dedicat 
tuturor părinților. Este vorba 
despre conferința „Educația 
viitorului”, care a fost 
susținută de Adriana Mitu 
(trainer parenting) și Elena 
Sachelarie (psiholog clinician). 
Principala problemă abordată 
în cadrul acestei conferințe a 
fost dezvoltarea inteligenței 
emoționale a copilului. 
Publicul prezent a aflat 
informații practice, pe care să 
le aplice în relaționarea cu 
propriul copil.  

Elena Sachelarie a 
împărăşit celor prezenţi în 
sală idei preţioase din 
perspectiva psihologului: 

„Inteligenţa emoţională este 
un concept atotcuprinzător. 
Este foarte important să fim 
dezvoltaţi din punct de 
vedere emoţional. Ceea ce 
este central inteligenţei 
emoţionale este emoţia. 
Important este cum reuşim să 
ne manageriem propriile 
emoţii şi, mai ales, cum 
reuşim să recunoaştem 
emoţiile celorlalţi şi să le 
răspundem în mod 
adecvat.  Noi, acum, datorită 
ştiinţei, reuşim să 
recunoaştem toate aceste 
emoţii şi să le controlăm. 
Copiii învaţă despre emoţii 
prin joacă.”  

În cadrul acestei 
conferințe, Adriana Mitu a 
oferit o perspectivă diferită 

asupra inteligenței 
emoționale, accentuând pe 
modalitățile prin care poate fi 
îmbunătățită și dezvoltată 
inteligența emoțională, dar și 
pe dezvoltarea neurologică a 
copilului. 

 
Daniela Tudose 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 

Biblionews 
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Călineşti 
Popa Dan Gabriel (n. Călineşti, 22 aprilie 
1961) – 55 de ani de la naştere. Medic 
primar de medicină generală, 
parlamentar, membru al comisiei 

permanente pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă şi al celei de sănătate publică.   
 

Câmpulung 
 
Ilfoveanu Sorin  (n. Câmpulung, 23 mai 
1946) – 70 de ani de la naştere. Artist 
plastic specializat în  pictură, membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici, autor al 

frescelor Teatrului Alexandru Davila, expozant în 
ţară şi străinătate. 
 

Cepari 
 
Velea Nicolae (Cepari, 13 aprilie 1936 - 
Bucureşti, 31 ianuarie 1987) – 80 de ani 
de la naştere. Scriitor, redactor la 
revistele Gazeta literară, Luceafărul, 

scenarist la Studioul Cinematografic Bucureşti, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
prozator, autor al volumelor Poarta, Paznic la 
armonii, Cutia cu greieri, Întâlnire târzie sau Glina, 
apărută postum în anul 1992, laureat cu  premiul 
Academiei Române în anul 1960. 
 

Curtea de Argeş 
 
Balaban Constantin Gheorghe (n. 
Curtea de Argeş, 13 mai 1946)  - 70 de 
ani de la naştere. General, profesor 
universitar, publicist, autor de cărţi de 

specialitate, cum sunt: Artileria şi rachetele în 
operaţia de apărare sau Confruntări electronice şi 
psihologice. 

 
Ştefănescu-Goangă Florian (Curtea de 
Argeş, 5 aprilie 1881 - Bucureşti, 26 
martie 1958 – 135 de ani de la naştere). 
Membru corespondent al Academiei 

Române, psiholog, profesor universitar,  fondator 
al  Laboratorului de Psihologie din Cluj , al 
Institutului Român de Psihologie Experimentală 
Comparată şi Aplicată, membru în Societatea 
Naţională de Psihologie. 
 

Domneşti 
 
Ionescu-Muscel Petre (Domneşti, 6 
iunie 1901 - Bucureşti, 18 decembrie 
1972) – 115 ani de la naştere. Jurist, 
profesor universitar, autor al lucrărilor 

de specialitate Doctrina pozitivă penală, 
Antropologia criminală şi pozitivismul penal, Sur le 
droit penale en Roumanie / Asupra dreptului 
penal în România, Dreptul penal în România sau 
Istoria dreptului penal roman, fondator al revistei 
istorice a comunei Domneşti şi susţinător al 
modernizării localităţii prin înfiinţarea spitalului, 
băncii agricole şi  băii populare din comună Izvoru 

 
Udrea Corneliu (n. Izvoru, 30 mai 1951) 
– 65 de ani de la naştere. Profesor 
universitar la Academia Tehnică Militară 

din Bucureşti, matematician, autorul lucrărilor: 
Integrarea funcţiilor de o variabilă reală, Integrala 
Riemann pentru funcţia de variabilă vectorială, 
Teoria operatorilor. Lecţii introductive, Funcţii 
convexe. Elemente de teorie neliniară a 
potenţialului sau Calculul integral şi elemente de 
teoria măsurii. 
 

Lereşti 
 
Ursea Nicolae (n. Lereşti, 13 mai 1931) – 
85 de ani de la naştere. Medic primar 
urolog, nefrolog, profesor universitar, 
publicist, membru în asociaţii ştiinţifice 

autohtone şi internaţionale în domeniu, 
preşedinte fondator al  Societăţii Române de 
Nefrologie şi redactor-şef la  revista Nefrologia, 
membru titular la Academia de Ştiinţe Medicale 
din România.   
 

Mioarele 
 
Bălăceanu Virgil (Mioarele, 13 mai 
1956) – 60 de ani de la naştere. General 
de infanterie, comandant al brigăzii 
infanterie Rovine în Irak şi Afganistan, 

autor al lucrărilor de specialitate: Puterea de luptă 
a infanteriei şi Tradiţii şi evoluţii. 
 

Muşăteşti 
 
Dobrescu Constantin – Argeş (28 iunie 
1856 Muşătesti – 10 decembrie 
Muşăteşti  1903) – 160 de ani de la 
naştere. Învăţător, animator cultural, 

militant pentru drepturile ţărănimii, parlamentar, 
fondator al bibliotecii şi Ateneului Rural 
Muşeteşti, Comitetului ţăranilor, editor al 
periodicelor Gazeta Ţăranilor şi Ţăranul. 

 
Valescu Alexandru (Vâlsăneşti, 
Muşăteşti, 24 aprilie 1861 - Muşăteşti, 
21 noiembrie 1944) – 155 de ani de la 
naştere. Institutor, tipograf, editor, 

militant pentru emanciparea sătenilor, deputat şi 
senator de Argeş, colaborator apropiat al lui 
Constantin Dobrescu-Argeş, coproprietar al 
tipografiei şi al Gazetei Ţăranilor, membru 
fondator în  Partida Ţărănească, Partidul Ţărănesc, 
Banca Muşăteşti, Cooperativa Masa de Piatră 
Muşăteşti, autor al volumelor Privilegiile în 
dreptul român (1900); Schiţă asupra luptei dusă 
pentru înfiinţarea Partidului Ţărănesc şi o dare de 
seamă asupra activităţii mele parlamentare în 
prima şi a doua legislatură a României Mari 
(1921); Autobiografia mea (1942, manuscris). 
 

Pitești 
 
Kiriţescu Alexandru (Piteşti, 28 martie 
1888 - Bucureşti, 9 aprilie 1961) – 55 de 
ani de la moarte. Scriitor, autor al 
pieselor importante de teatru 

prezentate, în premieră, pe scene din Capitală: 
Marcel et Marcel, rochii si mantouri, Intermezzo 
Spaniel, Cuib de viespi / Gaiţele, gazetar la 
Adevărul, Cuvântul sau Gazeta, traducător al 
operelor lui  Molière, Victor Hugo,Gogol şi Tolstoi. 

Schweitzer–Cumpăna Rudolf (n. 7 mai 
1886, Pitești - d. 17 februarie 1975, 
București). – 130 de ani de la naştere. 
Pictor si grafician roman, profesor la 

Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din 
Bucuresti, membru al Uniunii Artistilor Plastici, 
sectia pictura. A studiat la Academia de arte 
frumoase de la Berlin, apoi la Academia de Arte 
Plastice de la Paris.Înzestrat desenator, având un 
ascuțit spirit de observație, Schweitzer-Cumpăna 
a pictat portrete, peisaje și mai ales scene din 
viața țărănească, în tehnici diferite (ulei, acureală 
și desen, de predilecție în cărbune) într-o viziune 
realistă. 

 
Velcescu Leonard (n. Piteşti, 9 aprilie 
1961) – 55 de ani de la naştere. Istoric 
de artă, pictor, publicist cu doctorat în 
istoria artei şi arheologiei la  Paris. 

Domiciliat în Franţa, este cercetător la Centrul de 
Cercetări Istorice privind Societăţile 
Mediteraneene, Universitatea Via Domitia, 
Perpignan (Franţa), autor al volumului: Dacii în 
sculptura romană. Studiu de iconografie antică, 
ediţie bilingvă, română – franceză. 
 

Rucăr 
 
Antonescu Ion (Piteşti, 2 iunie 1882 – 
Jilava, Ilfov, 1 iunie 1946) – 70 de ani de 
la moarte. Conducător al statului în 
timpul celui de-al doilea război mondial, 

general, apoi mareşal al Armatei Române, 
preşedinte al Consiliului de miniştri, „conducător” 
al statului. Ion Antonescu este una dintre cele mai 
controversate personalităţi din istoria României. 
 

Ștefănesti 
 
Brătianu Ion C.  (Pitești,  2 iunie 1821 - 
Florica, Ștefănesti, 4 mai 1891) – 195 de 
ani de la naştere, 125 de ani de la 
moarte. Premier, membru de onoare al 

Academiei Române (19 martie 1885), politician, 
absolvent la   Politehnica și College de France, 
Sorbona, membru fondator, Societatea 
Studenților Romani din Paris, promotor al 
modernizării Romaniei. Deputat de Arges: Divanul 
ad-hoc al Munteniei (1857); Adunarea Electivă din 
Capitală (1859). A fost susținător al cuceririi 
independenței de stat pe calea armelor de sub 
Turcia (1877-1878). Ministru (1860~1882), prim-
ministru (1876~1888), conducător al delegației 
Romaniei la Congresul de Pace, Berlin (1878), 
prilej de consacrarea internațională a 
independenței naționale, semnatar al Tratatului 
secret cu Austro-Ungaria, Viena (1883), prilej de  
redimensionare a statutului intern și european al 
Romaniei în etapa istorică invocată și înscriere a 
problematicii autohtone pe agenda politică 
europeană.   
 

          Carmen Voican 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Aniversările și comemorările anului 2016 în județul Argeș 
aprilie—iunie 



Orașul Topoloveni este 
un punct important pe harta 
istorică a dezvoltării 
culturale ce și-a cunoscut 
începutul ascensiunii în 
perioada când importantul 
om politic Ion Mihalache a 
fost ministru al agriculturii și 
domeniilor. Fondurile 
alocate în acea perioadă 
către aceste instituții și nu 
numai au fost însemnate, 
astăzi putându-se vedea 
rodul lor prin numărul 
rezultatelor de excepție ale 
elevilor școlilor de aici și prin 
multitudinea evenimentelor 
desfășurate anual de 
instituțiile de cultură.            

Biblioteca a fost 
organizată în anul 1952, în 
localul ce adăpostea și Casa 
de Cultură.  

După reorganizarea 
administrativă din anul 1968, 
Topoloveniul devine oraș iar 
biblioteca este mutată într-o 
clădire nouă pe malul 
pârâului Cârcinov, într-un 
cadru natural, în parcul de 
vară. 

În anul 1979, în urma 
unor ploi torențiale 
biblioteca a fost acoperită de 
apă și mâl fiind necesare 
pentru reconstituirea 
fondului donații ale unor 
biblioteci din București. 
Biblioteca a fost amplasată 
la etajul unei clădiri din 
vechea arhitectură unde a 
funcționat până în anul 
1987, când a fost mutată la 
parterul blocului aflat în 
vecinătate. 

Din 2007, biblioteca 
funcționează în complexul 
administrativ, alături de 
primărie. Se întinde pe o 
suprafață de aproximativ 
120 mp., într-un cadru 
primitor,  cu mobilier nou și 
un fond de carte de 15.000 
de volume. Spațiul se 
împarte în două săli, una 
pentru împrumutul de carte 

și cealaltă cu rol 
expozițional. De asemenea, 
fondul de carte  este în 
continuă creștere ca urmare 
a donațiilor și achiziției de 
carte nouă. 

În ceea ce privește 
tehnologia informațională, 
mulțumită proiectului 
„Biblionet” susținut de 
Fundația Bill&Melinda 
Gates, biblioteca noastră 
dispune de 4 calculatoare ce 
au ca scop contribuirea la 
creșterea gradului de acces 
la internet a locuitorilor 
orașului și nu numai. Acest 
program redefinește rolul 
bibliotecii publice care 
devine centru al comunității 
locale. Și la Biblioteca 
Orășenească Topoloveni s-a 
constatat că numărul 
persoanelor care îi trec 
pargul a crescut, cu 
precădere în rândul tinerilor. 

Partenerialele încheiate 
de bibliotecă, contribuie la 
suplinirea funcției principale 
–de împrumut de carte, prin 
ateliere de creație, seminarii 
de lucru, expoziții, cercuri și 
mese rotunde ce urmăresc 
activitățile prevăzute de 
calendar,  pe anul în curs. 

Dintre cele mai 
însemnate putem menționa:  

 15 ianuarie - Eminescu și 
Ziua culturii naționale- 
parteneriat cu Liceul 
Teoretic “Ion 
Mihalache” (activitate 
desfășurată pe parcursul a 
două zile, în prima s-au 
expus lucrări aprofundate 
iar în cea de-a doua s-a 
organizat o masă rotundă 
cu elevi, profesori de 
limba și literatura romană 
și bibliotecar, ambele pe 
teme legate de această 
zi ); 

  24 ianuarie – “Istoria 
vazută prin ochi de copil”: 
realizare de desene  și 
machete- parteneriat cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grădinița “Lumea copiilor”;  

 Atelier de creație - 
marțișoare hand-made; 
Ziua internațională a Cărții 
- Campania “Dăruiește și 
tu o carte” – implicare la 
nivel local;  

 1 iunie - parteneriat cu 
Centrul de îngrijire de zi 
pentru copii aflați în 
situații de risc Topoloveni;  

 Ziua Internațională a 
Filosofiei (seminar) -
parteneriat cu Liceul 
Teoretic “Ion Mihalache”;  

 Sărbătorile de iarnă 
(creații ale elevilor, 
colinde dedicate acestei 
perioade) -parteneriat cu 
Liceul Tehnologic 
Topoloveni. 

Așadar, Biblioteca 
Orășenească Topoloveni vă 
invită la cultură într-un 
spațiu primitor! 

 
Oana Marinică  

Bibliotecar 
Biblioteca Orășenească  

Topoloveni 

Biblioteca  Orășenească  
Topoloveni  
se prezintă 

 BIBLIOSPHERE, NR. 1/2016 Pagină 12 

Colegiu redacțional: 
 
Octavian Mihail Sachelarie—redactor șef 
Mihaela Voinicu—redactor coordonator 
Eduard Fîșcă—grafică&design 
Mihaela Penaru—redactor 
Daniela Tudose—redactor 
 

 
ISSN: 2285 - 8733 

Web: www.bjarges.ro 
E-mail: anbpr.arges@gmail.com 
Str. Victoriei, nr. 18, 110017, Pitești, 
Argeș 
Telefon: +40 248 223 030 


