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Biblioteca Publică-între adaptare și reinventare 

În perioada 5-6 mai, s-a desfășurat 
la Târgu-Mureș, Conferința Națională a 
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR) cu tema „Biblioteca Publică-
între adaptare și reinventare”. Tema 
Conferinței a avut în vedere problemele 
cu care se confruntă biblioteca publică, 
în general, din perspectiva adaptării la 
schimbarile legislative, la noutățile din 
zona managementului și administrației, 
inclusiv a componentei non-
biblioteconomice a activității. 

Formatul Conferinței nu a fost ales 
întâmplător. S-a acordat contextul 
adecvat pentru dezbateri și consultări 
pentru diferite grupuri profesionale: 
comisii profesionale, coordonatori de 
formare profesională, directori și 
personal de specialitate sau personal 
administrativ din bibliotecile publice. 
Această manieră de lucru a permis 
dialogul și schimbul de experiență între 
colegi. Aproximativ 150 de participanți la 
eveniment, au luat contact cu tendințele 
și bunele practici ale domeniului și si-au 
împărtășit experiențele de lucru, în 
vederea sincronizării activității la nivelul 
rețelei profesionale naționale. 

În cadrul a două ateliere de lucru 
dedicate Comisiilor de specialitate ale 
ANBPR și Contabili și personal de 
specialitate la care au participat Mihaela 
Penaru și Jențoiu Elena, temele stabilite 
de discuţie au vizat serviciile de 
bibliotecă și cum ne adaptăm la 
schimbări, atragerea de public nou, 
strategia de promovare a bibliotecii, 
definirea identităţii bibliotecii publice, 
politica de resurse umane, investiții, 
misiunile de audit, achiziții publice,  
probleme legislative. 

În afara prezentărilor, dezbaterile au 
vizat nevoia de a avea proiecte de 

lectură publică şi campanii de imagine 
coordonate de asociaţie. 

Ziua a doua a înregistrat discuţii 
despre serviciile bibliotecilor publice şi 
cum reuşesc să răspundă la diverse 
nevoi. Astfel, bibliotecile publice trebuie 
să ofere servicii și produse nu numai 
copiilor și tinerilor, ci și adulților astfel 
încât reprezentativitatea lor socială să 
crească. 

„Biblioteca publică este, în sine, un 
barometru al schimbărilor la nivelul 
societății și al mediului de lucru din zona 
culturii. Atât ANBPR ca organizație 
profesională de rang national, cât și 
bibliotecile membre traversează o etapă 
de reconsiderare și adaptare a rolului și 
misiunii bibliotecii în comunitate. 
Vorbim de reașezări și reconfigurări ale 
serviciilor de bibliotecă, de ajustarea 
ofertei la nevoile actuale ale 
utilizatorilor și de acomodarea 
membrilor comunității cu o nouă relație 
utilizatori-bibliotecă, din perspectiva 
dezvoltării locale, a declarat Dragoș 
Adrian-Neagu, Președintele ANBPR. 

 
Mihaela Penaru 

Președinte ANBPR  
Filiala Argeș  



Pagină 2 BIBLIOSPHERE, NR. 2/2016 

Formare profesională 

O zi inedită de instruire profesională la Biblioteca Județeană Argeș  

Biblioteca Județeană Dinicu 
Golescu Argeș a organizat în data 
de 26 aprilie 2016 cursul de 
perfecționare denumit ”Noi 
tendințe în dezvoltarea 
bibliotecilor publice” susținut de 
prof. dr. Liviu-Iulian Dediu. 

De o zi inedită și interesantă 
s-au bucurat bibliotecarii în 
cadrul sesiunii de instruire, unde 
au aflat noutăți profesionale atât 
în sfera tehnicilor de identificare, 
regăsire și evaluare a 
informațiilor, cât și în domeniul 
comunicării și relațiilor cu 
publicul. 

Dl. Iulian Dediu este de 
părere că bibliotecarii trebuie să 
acorde suport utilizatorilor în 
folosirea serviciilor care implică 
exploatarea noilor tehnologii. 
Catalogul on line este punctul 
principal în jurul căruia 
gravitează aplicații și servicii 
diverse oferite utilizatorilor, 
sarcina bibliotecarilor fiind aceea 
de dezvoltare a funcționalităților 
catalogului online. 

Sesiunea de instruire s-a 
axat pe utilizarea sistemului 
integrat de bibliotecă TinRead, 
realizarea de bibliografii în 
format electronic, acestea fiind: 
cele realizate de bibliotecari în 
webOPAC, cele făcute de 

utilizatori, listele de noutăți, 
bibliografiile tematice. Foarte 
interesantă a fost prezentarea 
componentei Informații 
Comunitare a sistemului TinRead, 
unde instruirea a fost completată 
de păreri și discuții pe 
problematica informațiilor 
comunitare, folosind diverse 
modalități de lucru online.  

Câteva din propunerile pe 
care le face dl. Liviu Dediu pentru 
optimizarea şi dezvoltarea 
serviciilor furnizate de bibliotecă 
sunt următoarele: dezvoltarea 
colecţiilor pe suport electronic, 
extinderea  prezenţei bibliotecii 
în mediul online, implicarea în 
dezvoltarea competenţelor 
informaţionale ale utilizatorilor, 
astfel încât aceştia să devină 
autonomi şi să ajungă rapid la 
cele mai adecvate surse de 
informare. În cadrul instruirii s-a 
discutat despre: dispozitivul 
eReader-suport pentru noi 
servicii de bibliotecă; 
componenta cărților electronice, 
eBook-ul, un document complex, 
cu caracter multimedia; crearea 
de fișiere, cu exemple de fișiere 
comune; agregatoarele-ca sistem 
de referințe și informații. 

Ridicarea nivelului de 
competență informațională îi va 

face pe utilizatori să fie mult mai 
conștienți de calitatea și 
diversitatea colecțiilor și 
serviciilor furnizate de bibliotecă. 

Sesiunea de instruire a dat 
posibilitatea bibliotecarilor pe de 
o parte de a asimila noi 
competențe, care să le permită 
să-și exercite cu succes profesia, 
dar pe de altă parte și să le 
trezească dorința de a se 
autoperfecționa, de a se dezvolta 
profesional armonios, de a se 
adapta continuu unei societăți în 
permanentă schimbare. 

 
Cristina Baciu  

bibliotecar  
 Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu”  

Noul volum de specialitate al 
dnei conf.dr. Elena Tîrziman, 
Organizarea  și regăsirea 
informației (apărut la Editura 
Bibliotheca, 2016), ne oferă o 
vastă și diversificată interpretare 
didactică a universului 
informației și a organizării ei. 

Volumul este structurat logic 
și abordează fiecare subiect sau 
temă pornind de la elementele 
conceptuale, dezvoltând, de la 
general la particular, diferitele 
fațete ale subiectului. 

Primul capitol tratează 
informația atât din punct de 
vedere conceptual, cât și 
tipologic. În funcție de domeniul 
de cercetare sau documentare, 

se obține o clasificare a 
resurselor de informare și 
documentare din știință, tehnică, 
diverse domenii profesionale. 

Următoarele capitole 
tratează aspecte legate de 
crearea și difuzarea resurselor de 
informare digitale, prelucrarea și 
comunicarea acestora, arhivarea 
digitală, regăsirea online a 
informației, evaluarea resurselor 
de informare și documentare. 

Ultimul capitol este dedicat 
unui domeniu în plină afirmare,  
Cultura informației, și pune în 
discuție aspecte legate de 
standarde și modele de cultura 
informației, modelul românesc 
de cultura informației. 

Volumul se adresează 
bibliotecarilor, 
documentariștilor, precum și 
studenților la facultățile de profil. 

 
Frusina-Vlad Lucreția  

Șef serviciu Catalogare și 
informare bibliografică 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 

Organizarea și regăsirea informației - Elena Tîrziman 
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Dezvoltarea personală - o prioritate a tinerilor  

În urma invitației Institutului 
Cultural Român „Mihai 
Eminescu” la Chișinău, o 
delegație a Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș, 
reprezentată de managerul 
Octavian Mihail Sachelarie si 
bibliotecarele din cadrul 
compartimentului Relații 
Internaționale, Adela Dinu și 
Ileana Baibarac a participat la 
manifestările dedicate 
evenimentului „Valori cultural- 
istorice din Județul Argeș.”  
Astfel, în cadrul proiectului de 
diplomație culturală al ICR 
Chișinău „România - 100. 
Județele României - în spațiul 
cultural al Republicii Moldova”, 
Institutul Cultural Român „Mihai 
Eminescu” la Chișinău, în 
colaborare cu Muzeul Județean 
Argeș, Biblioteca 
Județeană ,,Dinicu Golescu” 
Argeș, Primăria Municipiului 
Chișinău, și Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova, a organizat 
joi,  23 iunie 2016, la ora 11.00, 
la Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, o sesiune de 
prelegeri publice cu tema ”Valori 
cultural-istorice din județul 
Argeș”. 

Manifestarea, împreună cu 
vernisarea, la Galeria La Rond, 
situată în preajma monumentul 
lui Ștefan cel Mare și Sfânt din 
Chișinău, în aceeași zi la ora 
15.00, a expoziției „Valori 
cultural-istorice din județul 
Argeș” se înscrie în planul de 
activități complexe conceput de 

ICR Chișinău pentru a face o 
amplă prezentare a unor 
evenimente și personalități ale 
istoriei, culturii și științei 
spațiului românesc, puțin 
cunoscute publicului 
basarabean. 

Programul prelegerilor 
susținute la Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova:  

 Cuvânt introductiv – Octavian 
– Mihail Sachelarie, 
managerul Bibliotecii 
Județene ,,Dinicu Golescu” 
Argeș, România. 

 Prezentarea lucrării 
,,Argeșul și Muscelul. Spații 
istorice ale românismului”, 
Vol. I – II (Pitești, Editura 
Tiparg, 2013). Coordonator: 
Teodor Mavrodin. Redactor: 
Octavian Mihail Sachelarie 

 Conferențiază: Dr. Octavian 
Mihail Sachelarie, managerul 
Bibliotecii 
Județene ,,Dinicu Golescu” 
Argeș, România. 

 Județul Argeș și Municipiul 
Pitești. Tradiție și 
contemporaneitate – 
aspecte economico–sociale 
și culturale. 

 Conferențiază: Adela Dinu – 
bibliotecar, Compartimentul  
Relații Internaționale. 

 Biblioteca Județeană Argeș 
„Dinicu Golescu” la 136 de 
ani de existență – 
prezentare și vizionare film. 

 Conferențiază: Adela Dinu – 
bibliotecar, Compartimentul 

Relații Internaționale, Ileana 
Baibarac – bibliotecar, 
Compartimentul  Relații 
Internaționale. 

 Prezentarea volumului 
,,Templul viselor”, 
București, Editura Tracus 
Art, 2015, autor dr. Octavian 
Mihail Sachelarie. 

 Conferențiază: Ileana 
Baibarac – bibliotecar, 
Compartimentul  Relații 
Internaționale. 

 
Adela Dinu, Ileana Baibarac 

bibliotecar                                    
Compartimentul  

„Relații Internaționale” 
                    Biblioteca Județeană   

„Dinicu Golescu”  

Sala de conferințe a 
Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu”Argeș, a găzduit în data 
de 30 mai, Conferința cu titlul 
„Dezvoltarea personală - o 
prioritate a tinerilor”.  

În deschiderea 
evenimentului, doamna lector 
univ. dr. psiholog principal 
Marinela Tănase a transmis 
tinerilor prezenți în sală, elevi ai 
Colegiului Tehnic „Armand 
Călinescu”, îndemnul de a gândi 
pozitv, de a avea o imagine de 
sine bună, echilibrată, de a avea 

încredere în forțele proprii, 
pentru că numai așa, depășirea 
unor obstacole se poate face 
mult mai ușor, iar relaționarea 
cu cei din jur poate fi 
armonioasă. 

Imaginea de sine ne 
influenţează comportamentele, 
de aceea  este bine să existe un 
permanent echilibru între 
autoapreciere și autocritică, nici 
una din cele două extreme 
nefiind eficientă. 

Chestionarul, pe care cei 
prezenți au fost invitați să-l 

completeze, a fost elaborat 
inițial pentru a măsura 
sentimentul global al valorii 
personale și autoacceptării, încă 
din anul 1965, de Morris 
Rosenberg și îşi propune să ofere 
o indicaţie despre nivelul stimei 
de sine a fiecăruia. 

 
Oana Turcu 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 

Activități în bibliotecă 

Valori cultural - istorice din județul Argeș  
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EUROMOZAIC în cadrul BIBLIOFEST JUNIOR, ediția I  

Luni, 13 iunie, Biblioteca 
Județeană ”Dinicu Golescu” a 
fost scena improvizată a 
premierei oficiale a scurt 
metrajului GGABA. Realizat de 
Bianca Tilă  - scenariu, regie, 
montaj – de la Colegiul ”Zinca 
Golescu” și de Andreea 
Lemnaru – imagine video – de la 
Colegiul ”Al. Odobescu”, filmul 
spune povestea adolescenților 
din zilele noastre care, departe 
de a trăi liniștit și romanțios, așa 
cum au trăit părinții și bunicii 
lor, ajung să rostogolească 
probleme sociale și slăbiciuni 
omenești generate de un sistem 
pe cât de seducător, din 
perspectiva posibilităților de 
realizare, de reușită socială, pe 
atât de inflexibil, de neiertător, 
la vremea scadenței. Depresia, 
consumul de droguri, crizele de 
identitate specifice vârstei 
împovărează toate cele cinci 

personaje – pe Georgi, Gabi, 
Andra, Bogdan și Alin (GGABA 
este, de altfel, acronimul 
acestor prenume), 
deznodământul tragic devenind, 
în contextul creat, predictibil. 
Tragismul este, însă, unul cu 
aură, în sensul că cei cinci 
conștientizează faptul că 
prietenia lor - sinceră, deplină - 
se transformă în colac de 
salvare. Aceasta este, de 
altminteri, lecția de viață căreia 
Bianca Tilă și Andreea Lemnaru 
au dorit să-i dea consistență 
artistică. 

În film, mai joacă alți 12 
liceeni, elevi în clasele a noua și 
a zecea, membri ai Clubului de 
Teatru de la Colegiul ”Zinca 
Golescu”, înființat în primăvara 
acestui an.  Vizionarea a fost 
asezonată cu discuții libere, 
schimburi de replici, grație 
cărora realizatorii au reușit să 

completeze imaginea de 
ansamblu – ce nu s-a văzut, 
pentru că a fost tăiat la montaj, 
secvențe de culise, evoluția 
raporturilor dintre ei pe 
parcursul filmărilor, tensiunile 
depășite cu grație și 
dezinvoltură. 

 
Denisa Popescu 

bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” 

Liceenii de la Colegiul Zinca Golescu, 

Primii pași în filmul de scurt metraj 

Europe Direct Argeș și 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș au organizat, în 
data de 1 iunie 2016, un 
eveniment de celebrare a Zilei 
Copilului și de diseminare a 
informațiilor europene, într-o 
manieră accesibilă tinerilor 
argeșeni. Aceștia s-au bucurat de 
o serie de ateliere creative: 
Alfabetul vesel – stimularea 
imaginației în ornarea 
caligrafiilor, Poveștile măștilor – 
atelier de creativitate și 
exprimare emoțională prin joc, 
Tainele hârtiei - quilling și 
origami, Culori cu tâlc - pictură 
pe farfurioare de lut în 
acompaniamentul unor povești 
interpretate artistic, Piruete în 
culori - desenăm și comunicăm în 
familie, ReINVENTează – atelier 
de reciclare creativă. 

În cadrul evenimentului ce s-
a desfășurat pe durata a nu mai 
puțin de 7 ore, a avut loc 
decernarea premiilor pentru 
concursul ”Prietenii bibliotecii”, 
iar partea de divertisment a fost 
asigurată de teatru de păpuși, 
face-painting și concertul muzical 

”Interferențe culturale europene 
”, susținut de către elevii Liceului 
de Artă ”Dinu Lipatti” din Pitești. 
Publicul piteștean a asistat la un 
repertoriu variat, cu o pleiadă de 
piese clasice precum „Concert SI 
MINOR” de O. Rieding, „ Vals” de 
B. Calatayud, ”Czardas” de V. 
Monti, alături de cântece 
populare românești: 
„Ciuleandra”, „Ciocârlia”, „Hora 
de la Stâlpeni”, „Am plecat 
cândva de jos”, „Cântă cucul, 
bată-l vina”, „Înflorit-a ruguțul”, 
„Spune, spune, pui de corb”, 
„Zărzărea, zărzărea”, „Sârba în 
căruță”, „Când eram pe 
Ialomița”, „Nu mă mai duc la 
pădure”. 

Rând pe rând ne-au vizitat 
elevi de la Școala Gimnazială 
”Adrian Păunescu”, de la Școala 
Gimnazială ”Ion Minulescu”, de 
la Școala Gimnazială ”Ion Pillat” 
din Pitești și de la Școala 
Gimnazială Nr. 1 din Ștefănești. 

Pe intreg parcursul 
evenimentului, voluntarii 
Centrului Europe Direct Argeș au 
distribuit gratuit materiale 
pentru copii pe teme europene, 

cărți de colorat, de povești, benzi 
desenate, dar și baloane pentru 
cei mici. 

Evenimentul, adresat 
tuturor copiilor din județul 
Argeș, a avut loc în aer liber, pe 
pietonala din fața Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș. 
Partenerii noștri au fost Asociația 
PsihoEu, Asociația PoziTerra, 
Editura Diana, Liceul de Artă 
”Dinu Lipatti” din Pitești. 

 
Ionela Panait 

Consilier comunicare 
Europe Direct Argeș  
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Activitățile pe care 
Biblioteca le-a propus în cadrul 
programului național ”Școala 
altfel”, în perioada 18-22 aprilie 
2016,  au trezit interesul și 
curiozitatea elevilor și dascălilor 
și  au contribuit la consolidarea 
relațiile de colaborare pe care 
biblioteca le are cu instituțiile de 
învățământ. Totodată ele au 
adus în atenția lor aspecte și 
fațete ale bibliotecii noastre, mai 
puțin cunoscute. 

Dintre activitățile care au 
suscitat interesul și au atras 
mulți participanți amintim:  

Enter în bibliotecă – 
cunoașterea serviciilor pe care 
biblioteca le oferă online 
(catalog on-line, pagină web, 
rețele de socializare, ”intreabă 
biblioteca”, crearea contului 
de utilizator), organizat de 
secția de Referințe Electronice 
și Internet. 

Evitați plagiatul, redactați 
onest! – familiarizarea 
tinerilor cu regulile de 
alcătuire a aparatului critic și a 
bibliografiei pentru referatele 
și lucrările pe care le 
redactează, în scopul pregătirii 
pentru următoarea etapă a 
vieții, facultatea. Organizator - 
secția de Referințe Electronice 
și Internet. 

Cine a citit mai mult, 
recunoaște mai ușor! – 
recunoașterea unor 
personaje/autori celebri, dintr

-o secvență de imagini 
distorsionate grafic. 
Organizator - Secția de 
împrumut la domiciliu pentru 
copii și tineret. 

Hello, Bonjour, Mano-Po – 
salută și respectă, oriunde în 
lume – activitate interactivă 
de cunoaștere a unor reguli și  
norme de bune maniere. 
Organizator - Secția de 
împrumut la domiciliu pentru 
copii și tineret. 

Cântăm și ne distrăm la  
Karaoke star – interpretarea 
unor mici cântece în limbi 
străine și prezentarea fondului 
de carte în limbi străine. 
Organizator - Secția de 
împrumut la domiciliu pentru 
copii și tineret. 

Meșteșuguri uitate, caligrafia! 
– noțiuni de caligrafie și istoria 
cărții, exerciții practice. 
Organizator - Secția de Colecții 
Speciale 

Diversitate europeană- 
excursie prin Europa! – 
exerciții interactive de 
descoperire a unor elemente 
de identitate culturală 
europeană, parcurgerea unei 
excursii itinerante în marile 
orașe europene  ale 
lumii. Organizator – Europe 
Direct Argeș. 

Acestor activități li s-au 
adăugat tururi ghidate 
organizate în bibliotecă, sub 
îndrumarea colegilor bibliotecari 

din diferite secții. 
Câteva date sunt 

concludente pentru a demonstra 
succesul de care s-a bucurat 
acest proiect. Pe parcursul 
acestei săptămâni au fost 1550 
participanți, dintre care: 

 900 au fost vizitatori care au 
participat la cele 37 de tururi 
ghidate organizate,  

 650 au fost utilizatori care au 
participat la cele 24 de 
activități desfășurate pe 
parcursul săptămânii. 

Amintim și faptul am avut și 
participanți din mediul rural: 
32%  în cadrul vizitelor și 
respectiv 18% în cadrul 
activităților organizate.  

Graficul alăturat ilustrează, 
semnificativ, receptivitatea pe 
care au avut-o participanții față 
de activitățile propuse. 

Având în vedere reușita 
acestui nou format de organizare 
a activităților informativ-
educative propuse de bibliotecă, 
anul viitor vom relua și 
îmbunătăți oferta noastră. 

 
Mihaela Voinicu,  
Director adjunct 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 

 
 

În data de 16 aprilie  a avut 
loc prima ediție a Sesiunii de 
Comunicări a Cercului de istorie 
„Gheorghe I. Brătianu” 
Câmpulung, având ca parteneri 
Biblioteca Municipală  Ion Barbu 
Câmpulung—Muscel, 
Universitatea din Pitești, 
Facultatea de Științe Socio – 
Umane. Lucrările sesiunii s-au 
desfășurat pe trei secțiuni: 
Civilizații vechi în spațiul 
românesc; Civilizația românească 
între medieval și modern; 
Români și Europa (secolele XIX – 
XX).  

La acest eveniment cultural 
au participat invitați din partea 
Universității „Valahia” 

Târgoviște, a Universității 
București, Universității Râmnicu 
Vâlcea, Universității din Craiova, 
ai Fundației Culturale „Magazin 
Istoric” precum și alte 
personalități culturale ale 
municipiului Câmpulung Muscel.  

Comunicările susținute în 
cadrul sesiunii au abordat 
aspecte variate din istoria 
românilor și cea universală 
precum și aspecte inedite 
referitoare la artefactele militare 
din perioada Imperiului Roman, 
circulația monedelor de origine 
maghiară și germană în teritoriile 
românești în secolele XII –XIII, 
elemente inedite referitoare la 
unele mănăstiri, ctitorii ale 

domnitorului Vlad Ţepeș, 
elemente de progres in istoria 
orașului Craiova sau o scurtă 
istorie a Canalului Dunăre – 
Marea Neagră.    

 
Cristian Militaru, 

Biblioteca Municipală  
„Ion Barbu”  

Câmpulung-Muscel  

Pe firul istoriei 
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Bătălia Cărților – la a III-a ediție  

În data de 18 aprilie, am dat 
startul celei de-a treia ediții a  
Concursului Național de Lectură 
Bătălia Cărților. Am vrut să fie 
altfel, să îi provocăm pe 
utilizatorii noștri...în săptămâna 
ALTFEL. 

Organizat de Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș în colaborare cu Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR), concursul are ca scop 
stimularea lecturii în rândul 
copiilor și adolescenților. Se va 
derula în perioada aprilie-
octombrie 2016 și va cuprinde 
două categorii de vârste: 11-13 
ani și 14-18 ani. Astfel, prin 
acesta, vor fi popularizate cărțile 
de valoare destinate copiilor și 
adolescenților, se va pune accent 
pe însușirea de către participanți 
a competențelor de lectură: 
înțelegerea textelor literare, 
capacitatea de a reflecta asupra 
acestora, de a formula opinii, 

argumente și interpretări proprii.  
Câștigătorii ediției de anul 

trecut (2015), pentru fiecare 
categorie de vârstă, au vrut să fie 
prezenți la cea de-a treia ediție, 
să-și exprime gândurile și 
sentimentele cuprinse de-a 
lungul concursului, și să 
argumenteze ce anume i-a 
motivat să meargă mai departe, 
să citească cele zece cărți impuse 
din concurs. Pentru Diana Costea, 
câștigătoare la categoria 14-18 
ani, elevă a Colegiului Național 
Zinca Golescu, scopul participării 
la concurs nu a fost premiul (o 
tabletă pentru fiecare categorie 
de vârstă), ci experiența 
acumulată. Cititul a ajutat-o să 
treacă anumite praguri ale vieții. 
Tudose Teodora, câștigătoare la 
categoria 11-13 ani a avut altă 
motivație: “ Cartea este acel ceva 
care poate determina, poate 
flata, poate ironiza, poate 
conduce, poate…! A citi nu este o 
pierdere de timp. Cititul este 

cufărul ale cărui comori sunt: 
cunoștințele dobândite, universul 
imaginației, trăirile peste care 
trecem ușor doar în cărți”.  

Prezenți în sală, elevii 
Liceului Astra precum și cei ai 
Școlii Gimnaziale „Adrian 
Păunescu” din Pitești, au vrut să 
fie primii înscriși la concurs și 
cred că vor reuși să fie și 
câștigători. Finala va fi organizată 
în luna octombrie și va consta 
într-o dezbatere intitulată 
„Convinge-mă să citesc”,  despre 
cartea preferată. Premiul cel 
mare va consta în câte un 
dispozitiv mobil de comunicații 
tip TABLETĂ, acordat Cititorului 
anului desemnat pentru fiecare 
categorie: 11-13 ani și 14-18 ani. 

 
Mihaela Penaru 

Președinte ANBPR 
Filiala Argeș 

În vinerea Sânzienelor, a 
avut loc, în holul instituției, ver-
nisajul expoziției „Sărbătoarea 
Universală a Iei românești”. 
Expoziția, realizată de Lucreția 
Picui și Gabriela Tomescu, biblio-
tecare în cadrul Secției Colecții 
Speciale, a Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș a fost 
încununarea unui curs de șase 
luni, desfășurat în cadrul institu-
ției noastre.  

Început în luna ianuarie 
2016, Cursul „IA ROMÂNEASCĂ 
ȘI CUSĂTURI TRADIŢIONALE” 
face parte integrată dintr-un 
proiect mai amplu - MEȘTEȘU-
GURI  UITATE, în care de notori-
etate este un alt atelier, aflat 
deja la a treia ediție, „Caligrafia 
și Legătoria de carte. Istoria 
scrisului și a suporturilor și in-
strumentelor de scris”. Intitulat 
„IA ROMÂNEASCĂ ȘI CUSĂTURI 
TRADIŢIONALE”, cursul s-a dorit, 
de la început, a fi un atelier crea-
tiv de inițiere în confecționarea 
iei românești. Desfășurat săptă-
mânal, într-o atmosferă caldă și 
prietenească, precum șezătorile 
de altădată, cursul a reunit parti-
cipante - cu vârste cuprinse între 

12 și 70 de ani, având profesiuni 
diferite – pentru a pune practică 
unele cunoștințe și deprinderi 
demult uitate, dar care le-au 
rămas dragi. Primii pași ai activi-
tății propriu-zise au fost confec-
ționarea unor articole mici cu 
modele populare simple, ur-
mând ca la  final să se ajungă la 
croirea unei ii și la împodobirea 
acesteia cu motive tradiționale. 
Majoritatea cursantelor, avându
-și originile în satele românești, 
au adus la curs obiecte vechi 
(batiste, prosoape, ștergare, ii, 
marame), care au fost cusute de 
străbunele lor.  

Expoziția a pus în valoare, în 
cadrul secțiunii „Vechi izvoade 
românești” – obiecte de o mare 
frumusețe - ii vechi muscelene, 
cusute cu mărgele sau lănțișor, 
marame de borangic, țesute în 
război, obiecte de ceramică, ii de 
mireasă, chilimuri, icoane, ouă 
încondeiate, ștergare cu motive 
florale, toate acestea fiind aduse 
din colecțiile particulare ale 
cursantelor. Pentru a sublinia 
frumusețea și vechimea costu-
mului popular argeșean și 
muscelean, am adus în expoziție 

documente, albume de artă 
populară și lucrări autentice, din 
colecțiile bibliotecii noastre, cum 
ar fi „Albumul de cusături româ-
nești” al Elisei I.I.C. Brătianu, în 
ediție primă, dar și fotografii 
inedite cu Regina Maria, purtând 
cu mândrie costumul tradițional 
muscelean – preferatul ei.  

În a doua secțiune, dedicată 
obiectelor realizate de partici-
pantele la acest curs au fost 
expuse: semne de carte, săculeți 
de plante medicinale, ștergare, 
fețe de masă, mărțișoare, șor-
țuri, prosoape, dar și etapele 
confecționării unei ii – fiind aici 
expuse – o ie de băiat și o ie de 
fetiță, ambele aflate în lucru. 
Dorința noastră a fost de a 
exemplifica etapele realizării 
unei ii, iar în  etapa a doua a 
cursului, ce se va finaliza anul 
viitor, în vară, vom expune iile 
pe care am reușit să le confecți-
onăm. 

  
Gabriela Tomescu 

bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” 

Ia românească, vedetă la Biblioteca Județeană Argeș 
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Familia Anului Internațional 2016 

Sala de conferință a 
Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu”, Argeș a găzduit în data 
de 15 mai, Simpozionul Național 
dedicat Zilei Internaționale a 
Familiei, Ediția a-VII-a cu tema 
„FAMILIA  ANULUI  INTERNAȚIONAL 
2016 LA INTERSECȚIA FORȚELOR 
EXISTENȚIALE: MUNCA, SĂNĂTATEA, 
SECURITATEA, EDUCAȚIA”. 

Așa cum ne-a obișnuit în 
fiecare an, evenimentul organizat 
de Asociația Social Impact și 
Filiala Argeș a Colegiului 
Psihologilor din România, a 
reunit specialiști din diverse 
domenii, ce au abordat 
problematica familiei din 
perspectivă psiho-socio-
educațională.  

Alături de organizatori, au 
participat reprezentanți ai 
inspectoratelor de poliție și ai 
sistemului penitenciarelor, 
angajatori din mediul privat, 
lucrători din ONG-uri ce 
activează în plan social, 
specialiști în domeniul resurselor 
umane, psihologi, reprezentanți 
ai instituțiilor de cultură, cadre 
didactice din învățământul 

universitar și preuniversitar, 
cadre medicale, reprezentanți ai 
scenei economice a județului. 

In prima parte a programului 
a avut loc workshop-ul 
„Exprimarea vocală în 
meloterapie – cale inovativă de 
recuperare in autism”, în care 
psihoterapeutul Anișoara Liță a 
demonstrat rezultatele 
extraordinare pe care o abordare 
cum este meloterapia, mai rar 
întâlnită în cadrul terapiilor de 
recuperare, le poate avea. 

Workshop-ul „Psihoterapia 
Sistemică” susținut de 
psihoterapeutul Marcel Nedelcu 
-președintele Institutului pentru 
Cuplu și Familie, Iași a fost o 
adevărată provocare pentru toți 
cei prezenți. 

Apropierea psihologiei de 
astrologie, a reprezentat un alt 
moment care și-a găsit locul în 
cadrul acestui eveniment. 
Doamna formator Veronica Dicu 
– astrolog, a făcut o trecere în 
revistă a descoperirii 
comportamentului și 
personalității omului prin 
astrologie, care să ajute 

psihologul în procesul său 
terapeutic. 

Evenimentul a continuat cu 
prezentarea lucrărilor 
participanților care au abordat o 
serie de problematici ale familiei 
anului 2016 aflată la intersecția 
forțelor existențiale: munca, 
sănătatea, securitatea și 
educația,  încheindu-se cu o 
sesiune de „Întrebări și 
Răspunsuri”. 
 

Oana Turcu 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu”  
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Întâlnirea cu ambasadorul 
României în Germania, scriitorul 
și publicistul Emil Hurezeanu – 
joi, 12 mai, la Biblioteca 
Județeană Argeș – s-a înscris în 
suita evenimentelor de ținută, pe 
care comunitatea noastră știe să 
le respecte și să le prețuiască. 

Lansarea volumului de 
comentarii și eseuri ”Pe trecerea 
timpului” (Editura ”Curtea 
Veche”, 2015) și conferința 
omonimă au conectat auditoriul 
la ideile, erudiția, maniera de 
interpretare ale complexului, 
subtilului într-ale argumentării, 
Emil Hurezeanu. Nota de 
subiectiv, de jurnal este, până la 
urmă, cea care rafinează textele, 
parte din ele prezentate la 
posturile de radio ”Europa 
Liberă” și ”Deutsche Welle” și în 
publicații românești, celelalte – 
rostite în cadrul conferințelor 
susținute la Teatrul Național din 
București, în anii 2007, 2011, 
2015. 

Dificultățile de creștere 

democratică întâmpinate de țara 
noastră, în contextul de după 
Războiul Rece, fisurile și 
vulnerabilitățile civilizației 
euroatlantice, politica și 
populismul, politica și 
antipolitica, paradoxurile 
național — comunismului 
românesc, Europa – între crizele 
de creștere și criza terminală, 
Rusia și românii, terorismul și 
democrația sunt câteva dintre 
temele puse în discuție în volum 
și la conferința de la Bibliotecă. 

Jurnalul politic românesc 
(1996-2015) al lui Emil 
Hurezeanu se bucură de 
recunoașterea, plină de efuziune, 
a remarcabililor Andrei Pleșu - 
”Am auzit spunându-se că Emil 
Hurezeanu abuzează de 
echidistanță. Că o întoarce în așa 
fel, încât să nu se strice cu 
nimeni... O fi. Dar eu m-am 
săturat de gazetarii partizani și 
previzibili în partizanatul lor... 
Gazetarul trebuie să-mi dea ceea 
ce-mi dă Emil Hurezeanu: 

elementele necesare unei opțiuni 
temeinice și, eventual, o opinie 
inteligentă.” -  și Cristian Tudor 
Popescu - ”Emil Hurezeanu 
iubește România ca pe o iubită, 
nu ca pe o mamă, cum 
recomanda Caragiale. E capabil 
să-i vorbească cu glas catifelat, 
ironic, devastator, spunându-i 
lucruri care ar putea s-o împingă 
la sinucidere, apoi poate să-i 
șteargă lacrimile, strângând-o la 
piept... După ce Emil Hurezeanu a 
părăsit-o pentru Europa Liberă, 
România l-a așteptat să se 
întoarcă, pentru că e printre 
foarte puținii care știu să spună, 
nouă și lumii, povestea acestei 
țări.” 
    

Denisa Popescu 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 

Emil Hurezeanu, România și lumea haosului de interese 
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Europa – spațiu al diversității și al valorilor 

Centrul Europe Direct Argeș, 
alături de Biblioteca Județeană 
“Dinicu Golescu” Argeș, a 
organizat în data de 9 mai 2016 
un eveniment de celebrare a Zilei 
Europei, într-o manieră 
interactivă. 

Deschiderea evenimentului 
a fost făcută de către 
președintele Consiliului Județean 
Argeș - Florin Tecău, 
vicepreședintele Constantin 
Polexe și directorul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș,  
Octavian Mihail Sachelarie, cu 
discursuri despre importanța 
Uniunii Europene și despre tripla 
semnificație a zilei de 9 mai. 

Evenimentul a debutat cu un 
dialog muzical susținut de elevi ai 
Liceului de Artă ”Dinu Lipatti” din 
Pitești și s-a adresat tinerilor, 
elevi de diferite vârste, de la 
instituțiile de învățământ din 
județul Argeș. Pe tot parcursul 

evenimentului, au fost 
desfășurate ateliere cu exerciții 
aplicative și atractive, cu gânduri 
despre Europa.  

Toți participanții au vizitat 
standurile, special amenajate, de 
promovare a unor elemente 
specifice de identitate culturală a 
țărilor comunitare concepute de 
către voluntarii Centrului Europe 
Direct Argeș. Fiecare stand a 
redat informații despre obiective 
turistice importante, legende, 
tradiții și obiceiuri, dansuri și 
porturi populare, personalități 
celebre, mâncăruri și tradiții 
culinare, sporturi și simboluri 
naționale. 

În cadrul expoziției ”Europa 
– casa mea”, publicul a putut 
admira în holul Bibliotecii 
Județene Argeș lucrări ce reflectă 
principalele valori europene, 
realizate de elevi din diferite 
instituții de învățământ 

argeșene. 
Pe toată durata 

evenimentului, a avut loc 
concursul de cultură generală 
”Tu prin Europa!”, cu premii 
oferite din sfert în sfert de oră, 
iar toți cei care au dorit o 
amintire frumoasă în zi de 
sărbătoare, au imortalizat 
momente unice la colțul 
fotografiei europene.  

Standul cu materiale 
informative pe diverse teme 
europene a fost la dispoziția 
publicului argeșean întreaga zi, 
unde au fost oferite, gratuit, 
baloane și broșuri provenite de la 
Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene. 

 
Ionela Panait 

Consilier comunicare 
 Europe Direct Argeș 

Un nou început  

Anul 2016 este anul 
alegerilor locale și generale în 
ANBPR (Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România). 

În data de 14 aprilie, 76 
dintre membrii activi s-au întâlnit 
în sala de conferință a bibliotecii, 
pentru a-și exprima votul, în mod 
secret, privind alegerea noului 
birou executiv al filialei pe 

următorii 4 ani, 2016 – 2020.  
În urma numărării voturilor, 

președinția filialei va fi asigurată 
de Mihaela Penaru, care va fi 
ajutată în promovarea 
obiectivelor filialei de Ionela 
Panait, de pe postul de 
vicepreședinte, Eduard Fîșcă, 
secretar și membrii: Daniela 
Tudose, Ramona Postu, Oana 
Marinică (Biblioteca Orășenească 

Topoloveni), Ionela Bondoc 
(Biblioteca Comunală Beleți 
Negrești), Șendroiu Gabriela 
(Biblioteca Comunală Mușătești), 
Jugănaru Steluța (Biblioteca 
Comunală Vlădești). 
  

Eduard Fîșcă, 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” 

Am aplicat, am câștigat 

„Investim în bibliotecă, in-
vestim în educația copiilor 
noștrii” și “Fereastra către viitor 
La bibliotecă”, sunt două proiec-
te la care Biblioteca Vlădești a 
aplicat în cadrul Asociaței Atelie-
re fără frontiere și a câștigat în 
data de 9 iunie 2016, două diplo-
me de laureat și o donație de 2 
laptopuri și 1 calculator pentru 
dotarea bibliotecii. 

Aici utilizatorii din Vladești și 
generatiile ce vor veni, se vor 
bucura de posibilitatea oferită, în 
parteneriat cu Group Renault și 

Ateliere fără frontiere, de o șansă 
la educație și posibilitatea de a 
comunica cu cei dragi aflați la 
depărtare, de acces la internet 
pentru toate problemele pe care 
le întâmpină, pentru pregătirea 
de material pentru lucrările sau 
proiectele lor, de suport digital 
pentru fiecare materie in parte, 
pentru bilete la casele de odihnă, 
medicamente, plata facturilor, 
etc.! 

Profesia de bibliotecar, 
acum și în viitor va fi puternic 
legată de tehnologiile informației 

și de internet pentru binele ei și 
al societății pe care o deservește. 

Două proiecte câștigate!  
Multumim Group Renault și 

Ateliere fără frontiere și tuturor 
celor ce s-au implicat în acest 
proiect! 

 
Steluța Jugănaru, 

bibliotecar 
Biblioteca Comunală  

Vlădești 

Biblionews 
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Aniversările și comemorările anului 2016 în județul Argeș 
iulie—septembrie 

Berevoești 
 
Manu, Dan (n. Berevoești, 6 iulie 
1956) – 60 de ani de la naștere. 
Medic primar, medicină legală, 
publicist, autor al cărților: Medicina 

legală la granița dintre medicină și justiție, 
De la medicina legală la dreptul medical, 
Accidentele rutiere între fatalitate și 
normalitate, Aspecte medico-legale în 
vătămarea corporală gravă sau Etica și 
deontologia medicală. 
 

Bughea de Jos 
 

Stănoiu, Andrei (n. Bughea de Jos, 
18 august 1941). – 75 de ani de la 
naștere. Sociolog și publicist, decan, 
facultățile Administrație Publică, 

Sociologie și Asistență Socială, autor de 
lucrări de specialitate, cum sunt: Sociologia 
familiei, Sociologie sau Sociologia juridică. 
 

Câmpulung 
 
Baiulescu, Ion (Câmpulung,  8 
septembrie 1881 – Pitești, 10 
februarie 1969) – 135 de ani de la 
naștere. Profesor de filosofie al 

liceului I. C. Brătianu, memorialist, proprietar 
al casei construită în anul 1901, în stil baroc, 
cu turn, loggie și feronerie special, cu 
decorațiuni interioare pictate de Iosif 
Materna, azi declarată monument istoric, 
situată în bulevardul Republicii. 

 
Smaranda, Aurică (n. Câmpulung, 
Muscel, 15 septembrie 1926). – 90 
de ani de la naștere. Economist în 
cadrul Ministerelor Finanțelor și 

Transporturilor, cercetător științific în  
numismatică, publicist, colaborator al 
volumelor: Catalog numismatic, moneda 
metalică, România. 1867-1994, Catalog 
numismatic, bancnote, România. 1853-1997, 
Loteria Națională a României. O istorie 
ilustrată, Județul Argeș. Mileniul III. Anul I și 
autor al lucrării Contribuții numismatice la 
istoria României. 
 

Cepari 
 

State, Ioana (n. Urluiești, Cepari, 12 
iulie 1951). – 65 de ani de la naștere. 
Solistă vocală de  muzică populară 
românească, membră în ansambluri 

profesioniste și de amatori din Argeș, Dolj, 
Olt, cu  numeroase spectacole, turnee 
artistice interne și externe (Austria, Belgia, 
Bulgaria, Franța, Germania, Irak, Italia, 

Olanda, Serbia, Spania, Statele Unite ale 
Americii).  
 

Costești 
 
Ceaușu, Gheorghe (n. Broșteni, 
Costești, 11 august 1931) – 85 de 
ani de la naștere. Profesor 
universitar la Institutul de Artă 

Teatrală și Cinematografie Ion Luca 
Caragiale,  Institutul de Arte Plastice Nicolae 
Grigorescu,  Institutul de Arhitectură Ion 
Mincu, filosof, publicist, autor de lucrări de 
specialitate, cum sunt: Omul și valorile sale, 
Fenomenologia aroganței,  Lumea ca 
spectacol, Tratat de axiologie. 
 
 

Curtea de Argeș 
 

Ţuțui, Gheorghe (Curtea de Argeș, 
10 august 1921 - București, 15 
decembrie 1998). – 95 de ani de la 

naștere. Istoric, cercetător științific, 
memorialist, combatant în timpul celui de-al   
Doilea Război Mondial, autor al cărților 
Dezvoltarea constituțională a statului roman, 
România în anii revoluției democrat – 
populare.1944-1947, România și Conferința 
de Pace de la Paris din 1946. 

 
 

Pietroșani 
 
Ghilencea, Vasile (n. Retevoiești, 
Pietroșani, 15 august 1936) – 80 de 
ani de la naștere. 
Genetician, publicist, romancier, 

redactor, autor al volumelor: Trei 
anotimpuri, Între două Iubiri, O floare 
albastră sau Floripentru mama, membru 
fondator, în Liga Scriitorilor din România. 
 

Pitești 
 
Arganini, Sebastian (Pitești, 28 
septembrie 1881 – Pitești, 15 iulie 
1938) – 135 de ani de la 
naștere.artist plastic, profesor de 

desen la liceele Economic, Alexandru 
Odobescu, I. C. Brătianu, desenator al 
planurilor urbanistice ale orașelor Pitești, 
Govora și Călimănești, membru al 
comunității italienilor din România. 

 
Iosifescu, Marius (12 august 1936 
Pitești) – 80 de ani de la naștere. 
Matematician, vicepreședinte al 

Academiei, profesor universitar la Institutul 
Politehnic, București, Institutul de 

Matematică și Centrul de Statistică 
Matematică ale Academiei Române, autor al 
volumelor Teoria jocurilor, Mică enciclopedie 
de statistic,Elemente de modelare stocastică. 

 
Papaiani, Sebastian (n. Pitești, 25 
august 1936) – 80 de ani de la 
naștere. Actor de teatru, film, 
televiziune, debutând în producția 

cinematografică „Purgatoriul nr.5”, iar apoi 
joacă în comedia regizorului Geo Saizescu 
„Un surâs în plină vară” sau în rolul lui 
Păcală, în filmul cu același nume. Dintre 
piesele jucate pe scena Teatrului Odeon (fost 
Giulești) menționăm: „Astă seară se joacă 
fără piesă” de Luigi Pirandello, în regia lui 
Alexa Visarion, „Domnișoara Nastasia” de 
Gh. M. Zamfirescu, în regia lui Horea 
Popescu, „Livada cu vișini” de Cehov, regia 
Sorin Militaru, „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară” de Eugen Barbu, regia Sanda Manu, 
Nae Girimea (D´ale carnavalului, Ion Luca 
Caragiale),Pericle (William Shakespeare), 
Liola (Luigi Pirandello).  

 
Vâlceanu, Maria (n. Pitești, 29 
august 1951) – 65 de ani de la 
naștere. Profesor de limba română, 
limba franceză, publicist, editor – 

fondator al editurii Zodia Fecioarei. Volume 
importante (semnate, Mona Vâlceanu): 
Singurătatea și Dragostea, Italia, Dragostea 
mea, Poemele verii, Studii de literatură 
română, I, II, Antologie de literatură pentru 
copii.  

 
Vinereanu, Dragoș (14 iulie 1966 
Pitești ) - 50 de ani de la naștere. 
Doctor cardiolog, profesor 
universitar la U M F București, 

specialist în implanturi stent. 
 
Zărnescu, Constantin (Pitești, 14 
iulie 1931 - Pitești, 16 decembrie 
2003) – 85 de ani de la naștere. 

Actor de teatru, film, radio, televiziune, 
regizor, publicist, autor al  volumelor: 
Râdem, dar… să fim serioși și Misterele din 
grota râsului.  
 

Carmen Voican 
bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” 



Acest veritabil focar de 

lumină cultural-spirituală, 

Biblioteca sătească-după cum 

a fost denumită inițial -și apoi 

comunală, face parte 

integrantă din zestrea  istorică 

de educație a Rucărului, 

alături de cele două școli 

generale, liceul și căminul 

cultural. 

Înființată prin contribuția 

Obștii Rucărului, prin donații 

ca fond de carte dar  și ca 

fonduri financiare, încă din 

anii 30, când în Rucăr a fost 

înființat un Ateneu Popular, 

Biblioteca comunei Rucăr, 

intră într-o nouă fază de 

evoluție în anul 1959, an în 

care primește un spațiu 

generos, în noul sediu al 

Căminului Cultural. 

Din acest moment, 

numeroase generații de elevi, 

oameni ai satului, dascăli ai 

școlilor, oaspeți ai acestor 

meleaguri, se vor hrăni 

neîncetat cu lumina 

cunoașterii izvorâtă din cărți, 

care astfel au zidit minți, 

spirite, destine. 

Într-o vreme în care 

cartea era sursa suverană de 

cultură, iar biblioteca un 

veritabil templu de inițiere, 

biblioteca localității Rucăr, s-a 

dovedit a fi la înălțimea 

misiunii sale istorice.  

De-a lungul timpului, 

fondul de carte a sporit 

permanent, domeniile 

cunoașterii au fost dintre cele 

mai diversificate, interesul 

locuitorilor pentru citit era 

maxim, iar de multe ori, 

biblioteca a fost gazdă 

deosebită pentru multe 

manifestări culturale 

organizate fie de către școală, 

fie de către comunitatea 

locală.Vreme de mulți ani, de 

bunul mers al bibliotecii s-a 

ocupat doamna Orica 

Nicolescu. 

În iureșul evenimentelor 

de după 1989, biblioteca a 

traversat o perioadă dificilă, a 

suferit mutarea într-un spațiu 

impropriu unei bune 

desfășurări  normale a 

activității dar, din anul 2015, 

biblioteca funcționează într-

un spațiu modern amplasat în 

centrul localității, gestiunea 

celor 9000 de volume fiind 

asigurată în mod profesionist 

de către doamna Pătran 

Magdalena.  

Și astăzi, prin tradiția 

care a consacrat-o, biblioteca 

organizează și susține 

permanent multe manifestări 

cu caracter cultural-educativ, 

venite din partea școlilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

gimnaziale ale comunei, dar și 

din partea liceului. 

În plină ofensivă 

informațională venită din 

partea mediei digitale, la 

concurență cu internet-ul sau 

cu televiziunea prin cablu ori 

satelit, biblioteca din comuna 

Rucăr, privește spre viitor cu 

mândrie și speranță, ambele 

trăsături fiind adunate de-a 

lungul unei istorii zbuciumate, 

dar „absolvită” ca o „școală” 

cu calificativ maxim. 

                                                                        

Magdalena Pătran, 

bibliotecar  

Biblioteca Comunală  

Rucăr 

Biblioteca  Comunală  
Rucăr  

se prezintă 
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