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Bibliotecile lumii – tendințe și direcții 

 
În perioada 13-19 august 2016 a avut 

loc în Columbus, Ohio, Statele Unite ale 
Americii, cel de-al 82-lea congres al IFLA sub 
titulatura ”Connections. Collaboration. 
Community”. Toți cei interesați pot găsi 
informații complete la adresa 
http://2016.ifla.org/  

Așa cum este de așteptat de la o 
întâlnire la un asemenea nivel, subiectele și 
temele discutate au fost dintre cele mai 
variate, interesante și inovatoare ca 
abordare. 

Am ales, spre informare, două dintre 
documentele discutate și adoptate, 
documente care punctează rolul bibliotecilor 
în societatea actuală şi identifică tendințe de 
dezvoltare a bibliotecilor în contextul 
evoluției societății la nivel mondial: 
-documentul care conţine principiile despre 
Accesul Publicului în Biblioteci. Acestea se 
referă la: infrastructură, politici publice şi 
legislaţie, drepturi de autor şi copyright, 
accesibilitate, protejarea datelor personale, 
dezvoltarea abilităţilor IT şi cultura 
informaţiei, accesul la conţinut deschis, 
protejarea şi prezervarea memoriei locale; 
-raportul IFLA despre tendințele actuale din 
biblioteci. După cum se știe, prima variantă a 
acestui raport a fost prezentată în august 
2013, la conferința IFLA care a avut loc în 
Singapore. Încă de atunci s-au identificat 
cinci factori care vor juca un rol determinant 
în modelarea tendințelor de evoluție a 
bibliotecilor, în viitor. Ei sunt, sintetic 
exprimați, următorii: 

-noile tehnologii vor extinde accesul 
la informații dar, în același timp, pot constitui 
și un factor limitator pentru unele persoane 
sau grupuri, 

-educația online va modifica procesul 
de învățare și va constitui un factor de 
democratizare, 

-vor fi redefinite granițele dintre 
protejarea vieții private și prelucrarea 
datelor cu caracter personal, 

-vocea grupurilor din societățile  
hiper-conectate va deveni mai puternică și va 

fi ascultată, 
-mediul informațional global va fi 

transformat de noile tehnologii. 
Acest raport nu a rămas unul static. 

El a fost tradus în 14 limbi și a fost urmat de 
peste 60 de dezbateri în 30 de țări din Africa, 
Asia și Oceania, Europa, America de Sud și 
America de Nord. Actualizările care au fost 
aduse acestui raport în 2016 și care includ 
concluziile celor discutate în cadrul 
dezbaterilor amintite a fost prezentat la 
conferința din Ohio (http://www.ifla.org/
node/10719 ). Câteva concluzii ale noului 
raport sunt edificatoare pentru ceea ce și-a 
propus  IFLA să demareze și pot stârni 
curiozitatea oricărui bibliotecar interesat. 
Foarte pe scurt și simplificând mult 
concluziile raportului, putem spune că se 
observă următoarele tendinţe: bibliotecile 
din Africa și America de Sud au ca arie de 
interes asigurarea unei mai largi 
conectivități, bibliotecile din Europa se 
interesează de potențialul pe care îl oferă 
procesul de împrumut electronic. Bibliotecile 
din America de Nord se concentrează pe 
rolul digital pe care biblioteca îl poate juca în 
comunitatea sa în timp ce bibliotecile din 
zona Asiei și Oceaniei iau în considerare noi 
forme de parteneriate cu sectorul online al 
educației.  
 Așadar, lumea se schimbă și 
bibliotecile odată cu ea! 

Mihaela Voinicu 
Director adjunct 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș  

http://2016.ifla.org/
http://www.ifla.org/node/10719
http://www.ifla.org/node/10719
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Formare profesională 

Bibliotecile în universul comunicării – Ion Stoica 

Volumul Bibliotecile în 
universul comunicării. Opinii. 
Ipoteze. Certitudini (apărut la 
Editura Ecou Transilvan, 2016) ne 
prezintă viziunea analitică și 
prospectivă a autorului asupra 
fluxurilor comunicării, a 
fenomenului comunicațional din 
sfera infodocumentară, 
structurată pe trei inele 
infodocumentare strategice ale 
sistemismului structural de 
ansamblu. 

Primul inel 
infodocumentar strategic este 
reprezentat de bibliotecile 
naționale, împreună cu 
bibliotecile de ramură. Pornind 
de la poziția pe care o are o 
bibliotecă națională în perimetrul 
cultural al unei țări, până la 
necesitatea dezvoltării unor 
importante biblioteci naționale 
de ramură, se impune o 
reconsiderare a modelului 
acestui prim inel strategic și 
luarea unor decizii a forțelor 
implicate în studiile prospective 
și în managementul general al 

societății. 
Al doilea inel 

infodocumentar strategic include 
un număr mare de entități 
infodocumentare specializate în 
activități educaționale: școlare, 
departamentale, profesionale, 
adecvate unor misiuni speciale, 
particularizate. Acest inel median 
reprezintă cea mai importantă 
zonă activă a mișcării informației, 
prin intermediul bibliotecilor 
pentru că e cel mai aproape de 
regăsirea, de receptarea și de 
utilizarea concretizată a 
informației. 

Al treilea inel 
infodocumentar strategic este 
reprezentat de diversele 
categorii de biblioteci 
multimedia, cu caracter  public, 
structuri predominant 
comunitare, accesibile fără limite 
și participante la întregul lanț al 
educației infodocumentare. 
Bibliotecile multimedia au un 
potențial imens pentru a 
disemina pe scară largă fluxurile 
comune de gândire comunitară, 

națională și globală. 
Toate cele trei inele 

infodocumentare sunt analizate 
atent din perspectiva 
infrastructurii materiale, a 
resurselor infodocumentare, 
profesionale, financiare și 
tehnologice, a managementului 
infodocumentar. 

Pentru profesiile 
infodocumentare din diverse 
zone ale societății, imperativul 
comunicării largi și profunde 
este, astăzi, incontestabil. Așa 
cum spune autorul, "bibliotecile 
nu sunt paradisuri 
informaționale, dar pot fi 
comunicatori ideali, pentru că 
dincolo de informații cu sens, 
transmit relații și polisemii 
dedicate unor așteptări 
împlinitoare". 

 
Lucreția Frusina- Vlad 

Șef serviciu Catalogare 
și Informare bibliografică 

Biblioteca Județeană  
”Dinicu Golescu” Argeș 

Activități în bibliotecă 

În perioada 30 august – 
2 septembrie 2016, Centrele 
Europe Direct Argeș, Bistrița, 
Comănești și Maramureș au 
organizat un curs de formare în 
județul Sibiu intitulat „Fotografia, 
de la pasiune la carieră”.  

Din partea Centrului 
Europe Direct Argeș au participat 
cei mai activi voluntari, selectați 
pe baza acțiunilor prestate în 
cadrul centrului. 

În vederea dobândirii 
de competențe în artă 
fotografică, în cadrul sesiunilor 
teoretice au fost abordați primii 
pași în fotografie cu noțiuni 
generale despre aparatele de 
fotografiat și obiectivele lor, 
profunzimea imaginii și 
deschiderea diafragmei, lumina 
și filtrele. 

Participanții celor 4 
centre de informare europeană 
au exersat practic în timpul unor 
workshopuri de fotografie 
portretistică și de peisaj. Regula 
treimilor, prezentarea unui mesaj 
clar, compunerea cu îndrăzneală, 
găsirea unui punct de interes 
bine definit, umplerea cadrului 
într-un mod corespunzător au 
fost numai câteva dintre 
tehnicile de compoziție învățate 
și folosite în cadrul sesiunilor 
practice. Obiectivele vizitate și 
fotografiate au fost în 
concordanță cu promovarea 
valorile istorice și turistice ale 
României.  

Interesul participanților 
a fost suscitat de atelierul de 
developare improvizat pentru ca 
aceștia să poată urmări etapele 

existente în developarea filmelor 
cu fotografii făcute pe parcursul 
celor 4 zile de curs. 

Fotografiile realizate de 
tinerii din cele 4 județe au 
surprins în mod inedit viața 
oamenilor și tradițiile locale și se 
vor concretiza într-o expoziție, 
organizată ulterior la Muzeul 
Satului din București. 

Mulțumim Clubului de 
Turism și Arte Escamonde din 
Ploiești pentru susținere și 
implicare! 

Ionela Panait 
consilier comunicare 

Centrul Europe Direct 
din cadrul Bibliotecii 

Județene ”Dinicu Golescu” Argeș 

Fotografia, de la pasiune la carieră 
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 Joi, 11 august, 
Biblioteca Județeană 
”Dinicu Golescu” și-a 
deschis larg porțile pentru 
vernisajul expoziției de carte 
etnografică și monografică - 
”Argeș, tradiție și 
contemporaneitate”. 
Realizată sub egida celei de-
a X-a ediții a ”Sărbătorilor 
Argeșului și Muscelului”, cu 
sprijinul Editurii ”Alean” a 
Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, 
expoziția aduce laolaltă 
lucrări de interes, multe 
dintre ele remarcabile, care 
fac vorbire despre istoria 
acestor meleaguri, așa cum 
a fost croită ea de oameni 
excepționali, grație cărora 
avem astăzi o identitate. 
Sunt prezente, în expoziție, 
monografii ale celor 90 de 
așezări rurale, comune și 
sate, dintre cele 95 câte are 
județul, localități care au 
înțeles importanța ființării 
lor, inclusiv între pagini de 
carte. Miza este uriașă, într-
o lume care se diversifică, și 
din punct de vedere 
cultural, văzând cu ochii – 
cunoașterea valorilor care 
ne-au făurit ca neam și nație 
și, în funcție de acestea, 
așezarea noastră într-o 
perspectivă care să 
corespundă noilor 
paradigme europene, 
repoziționare care  să nu ne 
altereze la nivel profund. 

Firul călăuzitor în realizarea 
expoziției sunt, potrivit  
directorului Centrului 
Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, lector 
univ. dr. Sorin Mazilescu, 
văile în jurul cărora s-au 
constituit aceste așezări. 
 Dintre lucrările cu 
caracter etnografic din 
expoziție,  amintim ”Doina 
Argeșului – 60 de ani de 
existență” (coordonatori – 
Dorin Oancea și Sorin 
Mazilescu), ”Festivalul de 
Muzică Corală D. G. 
Kiriac” (coordonator – 
Costin Alexandrescu), ”Arta 
naivă în 
Argeș” (coordonator – 
Costin Alexandrescu), 
”Folclor poetic din Argeș-
Muscel” (coordonator – 
Sorin Mazilescu), ”Colinde și 
obiceiuri de iarnă din Argeș-
Muscel” (coordonatori – 
Adriana Rujan și Costin 
Alexandrescu). 
 Prezență caldă la 
vernisajul de la ora 13.00, 
vicepreședinta Consiliului 
Județean Argeș, Simona 
Brătulescu, a salutat 
demersul, mulțumind 
organizatorilor și reiterând 
importanța unor astfel de 
acțiuni, care armonizează 
documentul, arhiva cu 
istoria vie, cu prezentul atât 
de volatil. 
  Vernisajul expoziției 
”Argeș – tradiție și 

contemporaneitate” a fost 
urmat, în Sala de 
Conferințe, de  vizionarea  
filmelor cu tematică 
religioasă, cele clasate pe 
podium și mențiunile 
acordate la cea de-a 23-a 
ediție a Festivalului ”Lumină 
din Lumină”, patronat de 
Arhiepiscopia Argeșului și 
Muscelului și de Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale. Este 
vorba despre următoarele 
documentare: ”Mănăstirea 
dintre inimi” (realizator – 
Ciprian Necula din Curtea 
de Argeș), ”Oglinzi spre 
cer” (realizatoare – Mihaela 
Ilea din Cluj-Napoca), ”Eroul 
de 103 ani – condamnat la 
moarte, salvat de 
Dumnezeu” (realizator – 
Andrei Atudori din Iași), 
”Restaurarea patrimoniului 
spiritual” (realizatoare – 
Neli Buzatu din Craiova), 
”Portret – Mitropolitul 
Nicolae” (realizator – Victor 
Popa din Timișoara) și 
”Identitate -
Basarabia” (realizatoare – 
Violeta Gorgoș din Iași). 
 

                                                                                                                     
Denisa Popescu 

bibliotecar                                                                
Biblioteca Județeană  

”Dinicu Golescu” Argeș  

Argeșul – tradiție și contemporaneitate 

 Așa cum și-a obișnuit 
cititorii, Biblioteca Comunală 
„Ionel Cristescu” Mușătești a 
organizat și anul acesta 
„Atelierul fanteziei”. Chiar dacă 
este al treilea an de desfășurare 
a acestui atelier, copiii au aflat 
lucruri noi și s-au bucurat de 
realizarea unor obiecte făcute de 
mâna lor. De ce l-am numit 
„atelierul fanteziei”? Pentru că 
am încercat să îmbinăm câte 
puțin din ceea ce înseamnă 

reciclare, origami și quilling. 
Câteva din obiectele create de 
copii au fost: rame de fotografii, 
minioni din role de hârtie 
igienică, modele pe borcane cu 
sfoară și altele. Astfel ei și-au 
dezvoltat gustul pentru frumos, 
abilitățile practice și au devenit 
mai creativi. În urma acestor 
activități a fost realizată și o 
expoziție, iar copiii au primit, din 
partea Primăriei Mușătești și din 
partea Școlii Generale Mușătești, 

diplome și cărți. 
Prin aceste activități 

creștem împreună și învățăm 
unii de la alții din tainele ascunse 
ale lucrului manual.  

Gabriela Șendroiu 
 bibliotecar 

Biblioteca Comunală Mușătești 

Atelierul fanteziei continuă  
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Idei cusute 

V-ați întrebat 

vreodată  „De ce unii reușesc, 

iar alții își găsesc tot felul de 

scuze pentru a amâna la 

nesfârșit ceea ce și-au propus?” 

Pentru că vor să facă o 

schimbare în viața lor, care să 

genereze un rezultat. “Pentru 

cine, în afară de tine, faci toate 

acestea?” Pentru comunitatea 

unde îți desfășori activitatea, 

pentru că vrei, pentru că poți. 

Așa s-a întâmplat în comunele 

Vlădești și Morărești, unde două 

doamne bibliotecare, inimoase 

și dornice de schimbare, au 

aplicat și au câștigat.  

Prima oprire, primul 

proiect câștigat; Biblioteca 

Comunală Vlădești - proiectul 

„Ajută un sat. Schimbă o ţară” 

dezvoltat de Fundaţia Mereu 

Aproape şi Fundaţia Vodafone  

România a luat startul pentru a 

sprijini comunitatea rurală. 

Astfel, clădirea în care 

funcţionează Biblioteca şi 

Grădiniţa din Vlădeşti, va fi 

renovată şi dotată, proiectul 

incluzând şi amenajarea unui 

grup sanitar. Totodată, va fi 

înfiinţată prima Novotecă din 

comună de care vor beneficia 

cei 3.100 de locuitori şi care va 

asigura accesul la educaţie, la 

informaţie şi va permite 

desfăşurarea de activităţi 

culturale.  

A doua oprire, aceeași 

bibliotecă, alte două aplicaţii 

câștigate în cadrul proiectului 

“Dublu Click pe educaţie cu 

Renault” care face parte din 

programul Educlick, programul 

național prin care Ateliere Fără 

Frontiere și partenerii săi 

donează echipamente IT 

organizațiilor non profit și 

instituțiilor de învațământ și 

sociale ale României: Fereastra 

către viitor “La bibliotecă” - 1 

desktop, și Investim în 

bibliotecă, investim în educația 

copiilor noștri – 2 laptopuri. 

Toate s-au realizat prin 

bunăvoința doamnei bibliotecar 

Steluța Jugănaru! 

Tot în cadrul 

proiectului “Dublu Click pe 

educație cu Renault”, o altă 

bibliotecă, Morărești, a aplicat 

cu proiectul T.I.C. Morărești și a 

câștigat 2 desktop-uri, ca mai 

apoi să fie din nou câștigătoarea 

unui calculator cu proiectul 

Inițiere pe calculator la căminul 

cultural în cadrul altui mare 

proiect de donatii IT, organizat 

de Asociatia Ateliere Fără 

Frontiere, cu sprijinul Kaufland 

România, intitulat „Asoclick – 

Din solidaritate pentru 

educație”. Felicitări, doamna 

bibliotecar Tatiana Sbîrnac! 

Ați demonstrat că se 

pot face multe lucruri frumoase 

cu resurse minime și multă 

bunăvoință. Sunteți un exemplu 

de urmat. Încă o dată, felicitări 

doamnelor!  

 

Mihaela Penaru 

Președinte ANBPR-Filiala Argeș  

Două exemple, aceeași pasiune 

 Tradițiile, obiceiurile, 
portul și folclorul sunt comori 
inestimabile ce definesc un  
popor, făcându-l unic și 
nemuritor în ciuda scurgerii 
timpului. Cultivarea dragostei și 
respectului pentru tradiții în 
rândul tinerei generații și 
valorificarea acestora se poate 
face numai în cunoștință de 
cauză. 
 Cine ar fi crezut că 
etamina ar putea fi punctul de 
plecare pentru stimularea, 
exersarea sau chiar descoperirea 
neașteptată a simțului artistic 
ascuns în interiorul celor mici? 
 Secția pentru Copii și 
Tineret din cadrul Bibliotecii 
Județene ,,Dinicu Golescu” Argeș 
și-a propus să transmită tinerei 
generații cunoștințe în arta 

cusutului. Astfel, a luat naștere 
atelierul ,,Idei Cusute”, unde 
copii cu vârsta cuprinsă între 7-
10 ani au învățat din tainele 
cusutului. Destinat educării 
copiilor în spiritul păstrării 
tradițiilor și obiceiurilor 
populare, atelierul s-a derulat pe 
o perioadă de 4 luni, având o 
frecvență lunară și a avut ca scop 
revigorarea meșteșugului 
tradițional – cusutul – dar și 
promovarea și transmiterea lui în 
rândul generațiilor tinere. S-a 
încercat folosirea pe cât se poate 
a culorilor specifice Argeșului: 
roșu, galben, albastru, alb, verde, 
negru. Cu atenție și migală, 
rezultatul a fost unul reușit.  

Semnele de carte 
realizate de copii au fost 
personalizate cu numele lor, dar 

au avut și îndemnuri spre lectură 
și carte (de ex: ÎNVAȚĂ, CITEȘTE).  

Prin acest atelier, 
Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș și-a propus să 
fidelizeze copiii prin oferirea de 
alternative de petrecerea 
timpului liber și de dezvoltare a 
unor activități și deprinderi care 
să le pună în valoare talentul 
artistic și capacitatea de 
participare activă în viața 
culturală a comunității. 

 
  

   
               Carmen Frîncu, 

bibliotecar                                                                                  
Mihaela Nicolescu,  

bibliotecar                                                                 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” Argeș 
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          În perioada 25 iulie -04 
august 2016 s-a desfășurat la 
Școala Gimnazială „Dumitru 
Udrescu” cea de a VII-a ediție a 
Atelierului de pictură religioasă 
pe sticlă „Icoana din sufletul 
copilului”, activitate inițiată și 
coordonată de către doamnele 
profesoare Truță Cristina 
Cornelia și Neacșu Ioana Mihaela 
în colaborare cu Primăria Săpata, 
Biblioteca Comunală Săpata 
(bibliotecar Truță Teona), 
Biblioteca Comunală Lunca 
Corbului (bibliotecar Ciocârlan 
Ionela-Niculina), Școala 
Gimnazială „Constantin 
Cristescu” Lunca Corbului 
(director Grigore Maria și 
profesor Bulgaru Marinela) 
împreună cu preoții din parohia 
Săpata. Activitatea a fost 
sprijinită și susținută de Primăria 
Săpata prin domnul Primar Micu 
Ionuț Laurențiu încă de la prima 
ediție. 
          Materialele pentru elevii de 
la Lunca Corbului au fost 
procurate de către preotul 
Bulgaru Paul. Anul acesta s-au 
înscris și au participat 120 de 
copii cu vârste cuprinse între 4 și 
16 ani, din comuna noastră și din 
comunele învecinate, Lunca 
Corbului și Poiana Lacului, dar și 

de la școlile din Pitești, Școala 
Generală „Tudor Vladimirescu”, 
Școala Generală „Mircea Cel 
Bătrân”, Școala Generală „Ion 
Minulescu”, Școala Generală 
Rătești, Școala Generală Cocu, 
Școala Generală 79 București, 
Școala Generală „Liviu 
Rebreanu” Mioveni.  
         Copiii au fost îndrumați de 
peste 15 cadre didactice care au 
ales să ia parte la această 
activitate de tradiție alături de 
organizatori și de un grup de 
patru voluntari cu rol de 
îndrumători. Atât la festivitatea 
de deschidere cât și la cea de 
premiere, școala  a fost onorată 
de prezența și sprijinul 
Inspectoratului Școlar Județean 
Argeș, reprezentat de profesor 
Mihaela Crișan, inspector școlar 
general adjunct, I.S.J. Argeș. 
Copiii au pictat cu sârguință, iar 
strădania lor a fost răsplătită de 
un juriu alcătuit din 10 persoane 
care le-au oferit diplome cu 
premii din partea organizatorilor, 
cărți religioase, metanii și mir 
sfințit din partea 
reprezentanților bisericii, iar 
domnul primar a oferit tuturor 
participanților câte un desert 
răcoritor. La Biblioteca Comunală 
Săpata, în ziua jurizării, s-a 

desfășurat activitatea „Moravuri 
de ieri și de astăzi” în timpul 
căreia doamna bibliotecar Truță 
Teona a prezentat un material 
PowerPoint despre viața și 
activitatea marelui dramaturg 
Ion Luca Caragiale iar un grup de 
elevi cu abilități actoricești, 
pregătiți de către doamna 
bibliotecar, au pus în scenă un 
moment al piesei „Justiție” de I.L. 
Caragiale delectând și încântând 
publicul participant. La acest 
eveniment au venit și membrii 
ansamblului de dansuri populare  
din comuna Bârla-Argeș care au 
prezentat o serie de jocuri 
populare din zonă, „Călușul” fiind 
piesa de rezistență. La final ne-
am prins într-o horă a prieteniei 
și a veseliei. 
          Prezența atâtor copii, cadre 
didactice și oficialități reprezintă 
cea mai bună certitudine că 
această activitate umple timpul 
liber într-un mod atractiv, 
apropiindu-ne de ceea ce 
înseamnă comunicare, prietenie 
și credință în Dumnezeu. 

 
Teona Truță 
 Bibliotecar  

Biblioteca Comunală Merișani  

În perioada 6-8 
septembrie 2016, s-a organizat la 
bibliotecă un curs de instruire 
având ca temă Dezvoltarea de 
servicii noi de bibliotecă pentru 
copii și tineri, adresat 
bibliotecarelor din cadrul Secției 
de Tineri de la Biblioteca 
Județeană ”Dinicu 
Golescu”Argeș. Trainer implicat 
și dedicat a fost Margareta 
Tătăruș, formator cu vastă 
experiență în furnizarea de 
cursuri și dezvoltarea de 
proiecte. 

Pe parcursul instruirii 
au fost folosite metode de 
educație nonformală, interactive 
și diversificate, care au 
corespuns strict intereselor și 
aptitudinilor cursantelor precum: 

activități de team building, jocuri 
de rol, dezbateri, brainstorming, 
jocuri de improvizație. Selectarea 
metodelor folosite în contextul 
nonformal a oferit 
participantelor libertatea de a-și 
structura și exprima propriile idei 
astfel încât originalitatea și 
creativitatea fiecăreia să poată fi 
puse în valoare. 

Au fost dezbătute, pe 
parcursul trainingului, subiecte 
precum munca de echipă și 
rolurile pe care le ocupă fiecare 
în cadrul acesteia, mecanisme 
prin care o echipă poate evolua 
devenind una performantă, 
înțelegerea factorilor care 
determină performanța unei 
echipe, tehnici și idei utile în 
relațiile cu ceilalți, comunicarea 

și capacitatea de a răspunde 
operativ cerințelor dar și de 
asumarea propriilor 
responsabilități. 

Cursul a oferit 
bibliotecarelor noi experiențe, 
perspective și oportunități de 
dezvoltare pentru a veni în 
întâmpinarea dorințelor copiilor 
și tinerilor, publicul cel mai activ 
al bibliotecii. El va fi urmat de o 
perioadă de mentorat, prin care 
se urmărește consolidarea și 
punerea în practică, în activități 
concrete, a noțiunilor învățate. 

 
Oana Antonescu 

Bibliotecar  
Biblioteca Județeană ”Dinicu 

Golescu”Argeș  

Succesul aparține întotdeauna educației permanente 
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Biblioteca Județeană 

Argeș a desfășurat, în perioada 1 

august-2 septembrie 2016, o 

serie de activități, denumite 

bibliocluburi, în cadrul 

”Bibliotecii din vacanță”. Astfel, 

pe parcursul celor cinci săptă-

mâni au avut loc: Cursul de bune 

maniere, Atelierul de mărgelit, 

Atelierul de quilling, Clubul de 

făurit povești și Biblioclubul 

micilor iscusiți. 

Câteva precizări și detalii 

despre cele ce s-au petrecut la 

bibliotecă: 

-”Cursul de bune manie-

re” s-a adresat copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 7-11 ani; copiii au 

aflat  despre regulile de bună 

purtare în diferite circumstanțe: 

pe stradă, acasă, la școală și, mai 

nou, în mediul virtual;  

-la ”Atelierul de 

mărgelit”, copiii au fost creativi, 

personalizând stilul bijuteriei 

preferate (brățări, cercei). Acest 

atelier s-a adresat copiilor cu 

vârste cuprinse între 9 – 12 ani; 

- ”Atelierul de quilling” i-

a invățat pe copii să folosească 

tehnica răsucirii hârtiei pentru a 

crea diverse obiecte: tablouri, 

felicitări, jucării în miniatură. 

Acest atelier i-a ajutat pe copii în 

dezvoltarea creativității și imagi-

nației, a concentrării. Atelierul s-

a adresat copiilor cu vârsta cu-

prinsă între 10-12 ani. 

Dar să nu uităm că 

totul s-a întâmplat la BIBLIOTE-

CĂ prin urmare activitățile desfă-

șurate, pe lângă faptul că au 

ajutat la dezvoltarea 

manualității și a creativității, au 

avut permanent în atenție sti-

mularea plăcerii de a citi. 

 ”Clubul de făurit po-

vești”, care a început pe 22 au-

gust 2016,  a avut ca element 

principal crearea unei povestioa-

re, ale cărei personaje principale 

au fost chiar obiectele creative 

realizate de copii. Scopul acestui 

club a fost ca participanții să 

învețe tainele scrisului, să își 

dezvolte imaginația, vocabularul 

și să capete încrederea de a-și 

exprima liber propriile trăiri și 

emoții. 

Cei mici, care au venit 

din 29 august la ”Biblioclubul 

micilor iscusiți” au fost așteptați 

cu promisiunea că se vor amuza 

pentru că vor construi, citi, juca 

și distra împreună, la bibliotecă. 

Toate aceste lucruri 

frumoase s-au întâmplat datori-

tă implicării deosebite a bibliote-

carelor care au gândit acest 

proiect. Câteva gânduri ale aces-

tora, la final de proiect: Oana 

Antonescu – Cursul de bune 

maniere: ”Respectul, considera-

ție, sinceritate, acestea sunt 

ingredientele principale ale 

„lipiciului” care ține unită fami-

lia, care țin aproape prietenii, 

dar și persoanele cu care venim 

zilnic în contact. Acestea au fost 

premisele de la care am pornit în 

organizarea acestui curs”; Cristi-

na Filip – Atelierul de mărgelit: 

”Pentru că iubesc copiii, fac ce 

fac și îmi „găsesc de lucru” prin-

tre ei. Mă inspiră zâmbetul și 

entuziasmul lor, remarc profun-

zimea cu care iau în serios crea-

rea bijuteriilor. La atelier copiii 

au fost creativi,     

personalizându-și propria bijute-

rie”; Carmen Frîncu – Atelierul 

de quilling: ”Creativitate, con-

centrare și dezvoltarea imagina-

ției au fost cuvintele cheie ale 

acestui    atelier”; Ramona Postu 

– Clubul de făurit povești: 

”Bucuria născocirii unei lumi cu 

personaje și subiecte noi după 

bunul plac seamănă cu fericirea 

inventării unui nou joc”; Ga-

briela Rădulescu – Biblioclubul 

micilor iscusiți: ”Socializare, 

îndemânare, răbdare au fost 

cuvintele care au definit acest 

atelier”. 

Ca o concluzie pot 

spune că inițiativa bibliotecii, 

prin Secția pentru copii și tineri s

-a dovedit a fi una care a primit 

feed-back pozitiv și a avut succes 

printre copii. Am avut peste 100 

de copii înscriși la bibliocluburile 

noastre, prin urmare am fost 

nevoiți să organizăm și câte do-

uă astfel de ateliere pe zi. M-am 

bucurat să observ și fetițe și 

băieți care au fost atrași de idei-

le noastre și au pus mult suflet în 

ceea ce au făcut. Și-au făcut și 

noi prieteni. Și părinții au fost 

încântați de propunerea noastră 

și ne-au spus că este o idee foar-

te bună, cu atât mai mult cu cât 

pe perioada vacanței de vară 

unii copii se plictisesc sau își 

petrec prea mult timp la televi-

zor, pe tabletă sau telefon. Câte-

va exemple de astfel de reacții 

primite de la copii: „Acest club 

mi s-a părut creativ, interesant, 

foarte bine organizat și foarte 

distractiv”, „Acest atelier m-a 

dezvoltat total. M-am simțit 

extrem de bine, așa că sper ca și 

la anul să mai vin aici”, „Acest 

atelier este incredibil”, „Nu am 

cuvinte. Chiar mi-a plăcut. A fost 

o experiență grozavă și sunt 

sigur că mă voi întoarce”. 

Prin urmare 

”Biblioteca de vacanță” a repre-

zentat o alternativă plăcută și 

interesantă de petrecere a tim-

pului liber iar noi ne vom gândi 

la forme și modalități de a conti-

nua și diversifica bibliocluburile 

noastre. 

 

Gabriela Rădulescu 

 Bibliotecar 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 

Biblioteca din vacanță 
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Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci 

În perioada 17-18 mai 
2016, Biblioteca Județeană 
„Panait Istrati” Brăila a organizat 
cea de-a VI-a ediție a 
Simpozionului Național „Mijloace 
moderne de atragere a publicului 
în biblioteci”. Scopul principal al 
simpozionului a fost schimbul de 
experiență între specialiști în 
relații publice din bibliotecile 
românești, prezentându-și 
totodată și experiențele 
instituțiilor din care provin, dar și 
adaptarea serviciilor oferite la 
nevoile și așteptările publicului 
țintă. 

Am avut bucuria de a fi 
acceptată participarea mea la 
această conferință și am 
prezentat lucrarea intitulată: 
Biblioteca și paradigma 
schimbării (sau ”Părerea mea 
este că o să mai vin”), prin care 

am adus în discuție câteva 
argumente teoretice, susținute și 
de exemple practice, care 
determină nevoia de 
reinventare, repoziționare și 
reproiectare în serviciile  unei 
biblioteci. 

Alte subiecte care au 
fost prezentate și mi-au atras 
atenția la acest simpozion au 
fost: „Atragerea la bibliotecă a 
preșcolarilor și elevilor”, 
„Biblioteca și categoriile 
defavorizate de public”, „Ghid de 
bune practici în atragerea și 
fidelizarea publicului”. 

Bibliotecarii de la 
bibliotecile publice din țară (Iași, 
Botoșani, Arad, Galați etc.) au 
avut lucrări interesante, 
împărtășind din experiențele lor 
în implementarea unor proiecte 
de succes, fapt ce a provocat 

discuții și dezbateri aprinse pe 
marginea exemplelor de bune 
practici prezentate. 

  
Ramona Postu 

 Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

”Dinicu Golescu” Argeș 

BIBLIOSPHERE, NR. 3/2016 

În perioada 6-8 
septembrie 2016, Europe Direct 
Argeș a organizat un curs de 
public speaking adresat tinerilor 
argeșeni dornici să dobândească 
capacitatea de a comunica în 
public.  

Obiectivul principal al 
cursului a constat în dobândirea 
de abilități precum vorbirea în 
public și gestionarea emoțiilor. 
Training-ul s-a adresat 
voluntarilor Centrului Europe 
Direct Argeș și a avut loc în cadrul 
Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș. 

Inițierea participanților 
în arta vorbitului în public a 
revenit Margaretei Tătăruș, 
trainer în cadrul Centrului de 
Formare din Biblioteca Județeană 
”Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

Aceștia au fost instruiți 
cu privire la fazele pregătirii unui 
discurs: introducere, cuprins și 
concluzie, aflând cum structura 

discursului oferă vorbitorului 
posibilitatea să își urmărească 
ideea centrală și modul în care 
urmează să o susțină. În același 
timp duce la o mai ușoară 
înțelegere a ideilor prezentate, 
facilitând convingerea audienței. 

De asemenea, au fost 
abordate elemente de dicție și 
reguli în public speaking.  Rând 
pe rând, tinerii au învățat că se 
pot folosi de imagini și cuvinte cu 
impact emoțional în discursul lor, 
ajutându-se totodată de limbajul 
non-verbal pozitiv. 

Combinațiile de mișcări 
ale corpului permise în timpul 
susținerii unui discurs public au 
trezit interesul celor prezenți, 
precum și posibilitățile de 
eliminare a senzației de frică 
atunci când se regăsesc în fața 
unui public, fie el numeros sau 
nu. Metodele de canalizare a 
emoțiilor prezentate le-au dat 
curaj tuturor în a-și consolida un 

discurs natural și logic. 
La finalul celor 3 zile de 

curs, tinerii și-au însușit cele 3 
calități ale unui discurs eficient: 
să placă, să instruiască și să 
determine asumări dar și tehnici 
și mici trucuri pentru ca acesta să 
fie unul reușit. 

 
Ionela Panait 

consilier comunicare 
Centrul Europe Direct 

din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș 

Vorbirea în public, abilitate necesară tinerilor pentru viitor 



Pagină 8 BIBLIOSPHERE, NR. 3/2016 

Povestea continuă 

 Când am început să 
scriu acest articol, am ştiut exact 
care va fi tema pe care vreau să 
o împărtăşesc cu 
dumneavoastră, dar și să-i dau 
un titlu şi să găsesc cuvintele 
potrivite, mi-a fost destul de 
greu. De ce? În ceea ce privește 
titlul mi-a foarte greu să-l 
stabilesc, deoarece activităţile pe 
care aş vrea să le prezint sunt 
diferite, iar în privinţa textului 
cuvintele sunt prea puţine şi mi 
se par prea seci ca să transmit 
toate acele sentimente şi emoții 
plăcute pe care le-am trăit 
împreună cu copiii în acele zile. Și 
pentru că pe chipul copiilor se 
citea bucurie, articolul meu va fi 
compus mai mult din fotografii, 
pentru a-i lăsa pe cititori să 
înțeleagă mai bine care a fost 
atmosfera la acest atelier. 

În zilele de 27 şi 28 
august 2016, „tinda bisericii” 
Merişani a fost gazda unui atelier 
de pictură de icoane pe sticlă, la 
iniţiativa părintelui paroh 
Leonard Dănciulescu. Nu 
întâmplător a fost aleasă această 
perioadă, spune domnia sa, în 
duminica a X-a după Rusalii, 
Sfânta Evanghelie prezintă 

vindecarea unui copil „lunatic”, 
care nu-şi mai putea da seama 
de ceea ce face, unde merge sau 
ce se întamplă cu el, „adesea 
căzând în foc şi adesea în apă” şi 
care este vindecat de 
Mântuitorul Iisus Hristos.  
       Sub îndrumarea d-lui 
profesor arhitect Robert 
Ciobanu, copiii din satele 
Merişani şi Malu Vânăt au 
învăţat să picteze, cu propriile lor 
mânuţe, icoane. Atenţi şi 
conştiincioşi, au realizat ceva ce 
nici cu gândul nu gândeam că ar 
putea fi posibil într-un timp atât 
de scurt.  

Părinți, mătuși, bunici 
și alți enoriași veniți la slujba de 
duminică au admirat operele 
micilor pictori. 

Copiii au primit 
diplome de participare, dar au 
avut parte şi de o surpriză. 
Biblioteca Comunală Merişani, cu 
sprijinul Primăriei Merişani, a 
organizat pentru participanţi o 
excursie la Muzeul Pomiculturii şi 
Viticulturii Goleşti. De aici încolo 
a început o altă poveste. 
Plimbările pe uliţe şi vizitarea 
căsuţelor tradiţionale aduse din 
diverse zone ale ţării la muzeu, 

venite odată cu “poveştile lor” 
spuse de către ghidul nostru, au 
fost o încântare.  

Cu promisiunea că vom 
repeta această experienţă, ne-
am reîntors la bibliotecă, pentru 
a ne continua activităţile zilnice, 
nu puţine nici ele, şi pentru a 
concepe alte planuri de vacanţă. 
Altfel spus, „povestea continuă”. 
                                         

    
    

        Marilena Ghinea, 
bibliotecar                                                                               

Biblioteca Comunală Merișani 

Colegiul Național I.C. Brătianu 

Cea mai veche 
instituție de învățământ din 
Pitești, cu an de înființare 1866, 
este Colegiul Național I.C. 
Brătianu, care funcționează în 
actualul sediu din anul 1899. 
Construcția este realizată după 
proiectul arhitectului Alexandru 
Băicoianu și conține un corp 
central și două aripi laterale, cu 
parter și etaj, placate cu 
cărămidă aparentă.  

Intrarea principală este 
decorată de două coloane din 
piatră de Albești care susțin un 
fronton ce prezintă vechea 

stemă a județului realizată din 
plăcuțe aurite, iar ferestrele 
centrale sunt decorate cu 
mozaicuri cu ramuri de stejar și 
lauri. În același timp au fost 
construite sala de gimnastică și 
locuința directorului, unde a fost 
amenajat acum muzeul liceului.  

În curtea liceului sunt 
amplasate trei busturi ale 
personalităților care au fost 
reprezentative pentru școală și 
oraș. Bustul profesorului N.I. 
Apostolescu, licențiat la Paris, a 
fost amplasat în anul 1979, fiind 
sculptat în piatră de Albești de 

către N. Georgescu. În anul 1907 
a fost realizat bustul în bronz al 
lui George Ionnescu-Gion de 
către Frederick Storck, amplasat 
inițial în grădina publică, mutat 
apoi în grădina liceului. Al treilea 
bust este cel al lui Nicolae 
Bălcescu, amplasat în anul 1970, 
fiind modelat în piatră masivă de 
sculptorița Veturia Ilica.   

 
Carmen Voican, 

bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

”Dinicu Golescu” Argeș  

Biblionews 



        Localitatea Mioveni 
are o istorie de peste 500 
de ani, datând prin 
înscrisuri încă de pe 
vremea cneazului Mihu de 
unde s-a păstrat și numele 
cu referire directă la 
locuitorii acelor  vremuri. 
 Situat în zona 
centrală a județului Argeș, 
la 15 km de Pitești și 125 
km de București, orașul 
Mioveni are o populație de 
31998 de locuitori. 
 În anul 1953 este 
înființată în comuna 
Racovița (azi, cartier al 
orașului) “Biblioteca 
Comunală” care 
funcționează într-un imobil 
ce-i aparține lui Bibi Dinică, 
locuitor înstărit al comunei, 
imobil existent și astăzi, 
situat pe Bulevardul Dacia 
nr. 41. 
 În anul 1960, prin 
contribuția bănească și 
munca voluntară a 
locuitorilor, se construiește 
în comună Caminul 
Cultural unde va fi mutată 
și biblioteca ce avea câteva 
mii de volume de cărți 
primite de la Biblioteca 
Regională Argeș. Biblioteca 
a funcționat în clădirea 
Căminului Cultural până în 
anul 1975. 
 Prin Decretul nr. 
703/1973, respectiv 
Decretul pentru 
modificarea decretului 
nr.703, apărut în august 
1974, posturile cu normă 
întreagă de la bibliotecile 
comunale au fost 

desființate iar biblioteca a 
fost mutată în Mioveni, de 
ea răspunzând un cadru 
didactic de la școala din 
localitate. 
 În anul 1989, 
localitatea a fost declarată 
oraș. Astfel, biblioteca a 
devenit orășenească, fiind 
condusă și deservită de un 
bibliotecar salarizat cu 
normă întreagă. 
 După mai multe 
mutări prin diverse 
imobile, acum Biblioteca 
Orășenească  funcționează 
în blocul P3A Parter, situat 
pe bulevardul Dacia. 
 În prezent, 
biblioteca deține un număr 
de 27544 de volume din 
toate domeniile cunoașterii 
organizate în sistem CZU. 
De asemenea, există 
colecții de ziare și reviste. 
Fondul de carte crește an 
de an datorită donațiilor de 
la Biblioteca Județeană 
”Dinicu  Golescu” Argeș și a 
fondului de carte alocat de 
Consiliul Local Mioveni. 
 Biblioteca are sală 
de împrumut, sală de 
lectură și depozit, iar din 
anul 2011 face parte din 
programul Biblionet și are 
un Punct de Informare 
Europeană deschis cu 
scopul de a oferi 
cetățenilor informații cu 
privire la politicile și 
programele Uniunii 
Europene. Are  încheiate  
parteneriate educaționale 
cu liceul, școlile generale și  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
grădinițele din 
oraș, rezultând de aici o  
serie de activități educative 
și culturale. 
        Biblioteca Orășenească 
Mioveni este un punct 
important în comunitatea 
noastră, interesul pentru 
lectură fiind însemnat, iar 
cartea fiind iubită atât de 
copii cât și de adulți. Așa 
cum spunea Mihail 
Sadoveanu “cartea  e cel 
mai bun prieten al omului; 
îl mângâie  la vremuri de 
restriște, nu-l trădează 
niciodată și-i rămâne 
credincios până la moarte”. 
 

   
  

  
 Daniela Calotă 

 Bibliotecar 
 Biblioteca  

Orășenească  Mioveni 

Biblioteca Orășenească  Mioveni.... 
se prezintă 
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