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Conferința Națională a ANBPR 2016 
„Promisiunea viitorului – tehnologie, bibliotecă și digital” 

În perioada 5-7 octombrie 2016 
s-a desfășurat la Biblioteca 
Județeană „Gh. Asachi” Iași, cea de-a 
XXVII-a Conferință Națională a 
ANBPR (Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 
din România), cu tema „Promisiunea 
viitorului – tehnologie, bibliotecă și 
digital”.  

Peste 150 de bibliotecari, 
editori, manageri au participat la 
dezbateri, prezentări și workshop-uri 
pe diverse teme din sfera 
bibliotecilor publice. Reprezentanții 
oficialităților locale au apreciat rolul 
informațional, educațional și cultural 
al bibliotecilor în societatea de 
astăzi. Cele două zile ale Conferinței, 
au stârnit interesul invitaților atât 
prin lucrările susținute în plen cât și 
prin moderarea lor de invitații 
speciali. Domnul Alexandru Mironov, 
scriitor și om de știință, a avut o 
prezentare inedită despre 
bibliotecile viitorului. Alți invitați, 
alte prezentări, același subiect, 
biblioteca: Biblioteca modernă – 
spațiu de joc tradițional vs digital, 
Arta bibliotecii informale/
nonformale, De la Unimarc la 
promovarea online, Biblioteca 
publică – verigă a procesului de 
drept, locul unde oricine trebuie să 
găsească orice reglementare legală, 
Tipuri de utilizatori: cerere și ofertă în 
bibliotecile publice moderne.  

În cadrul celor trei ateliere 
desfășurate simultan, Marketing și 
promovare online, Carte tipărită vs. 

carte electronică și Reforma de 
copyright a Comisiei Europene și 
impactul asupra bibliotecilor, s-au 
generat discuții constructive. Am 
învățat în cadrul atelierului 
Marketing și promovare online că 
accentul trebuie să cadă întotdeauna 
pe beneficiu, nu pe produs și că în 
promovarea unui produs trebuie să 
ții cont de principiul A.I.D.A (atracție, 
interes, dorință, acțiune) cel din urmă 
fiind cel mai important element. 

Și ca o concluzie, desprinsă din 
cadrul Conferinței, a reieșit faptul că 
bibliotecile nu sunt doar spații unde 

putem consulta sau de unde putem 
împrumuta cărți și manuale, ci ele au 
un rol de informare, de răspândire, 
de cunoaștere, de dezvoltare 
personală și în era digitală. 
Bibliotecile își pot deschide ușile on-
line, ajungând astfel la un public din 
ce în ce mai larg. 

Cea de-a doua zi a Conferinței a 
dat posibilitatea membrilor ANBPR 
să își aleagă pentru următorul 
mandat, un nou președinte, un nou 
Birou executiv și un nou Consiliu de 
conducere. Din partea delegației 
Filialei Argeș ANBPR a fost aleasă în 
Consiliul de conducere doamna 
director adjunct Mihaela Voinicu.  

Felicitări și să susțineți în 
continuare doleanțele membrilor 
argeșeni! 

 

Mihaela Penaru 
Președinte ANBPR 

Filiala Argeș 

http://bibliotecibihorene.blogspot.com/2016/09/promisiunea-viitorului-tehnologie.html
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Formare profesională 

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș și Biblioteca Universității din 
Pitești - săptămână inedită de instruire profesională 

Biblioteca Județeană Dinicu 
Golescu Argeș în colaborare cu 
Biblioteca Universității din 
Pitești, a organizat în perioada 17
-21 octombrie 2016, cursul de 
perfecționare denumit 
”UNIMARC II - fișiere de 
autoritate”.  

Cursul a fost susținut de 
doamna prof. dr. Constanța 
Dumitrășconiu și a fost axat pe 
tema actuală a catalogării 
documentelor, activitate 
esențială în organizarea oricărei 
biblioteci, adresându-se celor 
care construiesc baze de date 
bibliografice și folosesc formatul 
MARC. 

UNIMARC (Universal MARC) 
este un format electronic 
dezvoltat de IFLA (The 
International Federation of 
Library Associations and 
Institutions), cu scopul de a 
facilita schimbul internațional de 
date bibliografice între agenții 

bibliografice naționale. Primele 
ediții ale formatului (1977, 1983) 
au fost dedicate în special 
catalogării de monografii și 
seriale, mai târziu (1980) a fost 
extins la toate tipurile de resurse 
care pot exista într-o bibliotecă.  

Aplicat în biblioteci, formatul 
UNIMARC respectă standardele 
internaționale: pentru seturi de 
caractere, pentru informații 
codificate (coduri de țară, de 
limbă) sau identificatori de 
resurse.  

UNIMARC reprezintă 
implementarea specifică a 
standardului ISO 2709-1981, un 
standard internațional, care 
specifică structura înregistrărilor 
ce conțin date bibliografice. 
Structura formatului electronic 
nu se modifică și nici nu poate fi 
adaptată unei catalogări care nu 
respectă normele internaționale 
ISBD.  

 

Fișierele de autoritate 
reprezintă instrumente de 
informare bibliografică, bază de 
metadate care identifică 
autorități. Autoritatea este forma 
preferată, creată după autori 
(nume de persoane), nume de 
colectivitate, titluri uniforme, 
subiecte (Fișierul LIVES-RO). 
Ghidul de indexare LIVES-RO este 
instrumentul de lucru de utilizare 
a listei de autoritate LIVES-RO. 

De o săptămână inedită și 
interesantă s-au bucurat 
bibliotecarii în cadrul sesiunilor 
de instruire, unde au aflat 
noutăți profesionale, atât prin 
intermediul expunerilor 
teoretice, cât și prin dezbateri 
interactive și activități practice 
pe calculator. 

 
Cristina Baciu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” Argeș 

„Unimarc Bibliografic în teorie şi practică: ghid pentru catalogatori” - 
Constanța Dumitrășconiu  

ANBPR pune la dispoziţia 
bibliotecarilor primul volum al 
unei lucrări importante în 
domeniul catalogării, elaborată 
de Constanţa Dumitrăşconiu, cu 
titlul Unimarc Bibliografic în 
teorie şi practică: ghid pentru 
catalogatori. Lucrarea este 
actualizată la nivelul ediţiei a  3-a 
a formatului Unimarc 
Bibliografic, luând în consideraţie 
modificările publicate în anul 
2012. 

Cu mulţi ani în urmă, 
bibliotecile româneşti au iniţiat 
informatizarea proceselor 
biblioteconomice şi, cele mai 
multe dintre acestea, au decis 
utilizarea unor sisteme de 
bibliotecă fundamentate pe 
formatul internaţional Unimarc. 
Ca instrumente de lucru, 
bibliotecarii români au avut ca 
referinţă manualele şi ghidurile 
Unimarc în limba engleză sau 
franceză, dar s-au referit şi se 
referă încă, la o ediţie a 
manualului Unimarc Bibliografic, 
publicată original în anul 1983 şi 
la o traducere în limba română, 

publicată în anul 1993.  
Autoarea aduce ca noutate 

tratarea în detaliu a regulilor de 
catalogare aplicabile în realizarea 
bazelor de date Unimarc, din 
bibliotecile româneşti.  

Unimarc Bibliografic în 
teorie şi practică: ghid pentru 
catalogatori își propune să 
trateze problematica formatului 
în două volume. 

Partea teoretică prezintă şi 
comentează regulile de 
catalogare, însoţite de exemple, 
pe cât posibil căutate/regăsite/
preluate din bazele de date 
româneşti, dar sunt și exemple 
preluate din bazele de date ale 
bibliotecilor străine.  

Volumul 1 cuprinde o 
introducere și blocurile 2-3 și 7. 
Ghidul nu tratează în mod direct 
cronologic blocurile de 
informații, ci în funcție de 
prezența și importanța acestora 
în cadrul unei înregistrări 
bibliografice. Ca urmare, volumul 
1 abordează blocul 2- - pentru că 
acesta conține cele mai multe 
informații care se introduc într-o 

înregistrare bibliografică, urmat 
de blocul 3- -, care completează 
înregistrarea bibliografică cu 
notele și se încheie cu blocul 7- -, 
care se ocupă de crearea 
punctelor de acces. Fiecare 
câmp, uneori subcâmp are 
menționată corespondența cu 
ISBD și RDA. Volumul al 2-lea se 
va ocupa de blocurile 0-1, 4-6, 8-
9. 

Unimarc Bibliografic în 
teorie şi practică: ghid pentru 
catalogatori este util și necesar 
tuturor celor care lucrează în 
procesul de prelucrare a 
resurselor din orice tip de 
bibliotecă din România şi nu 
trebuie să lipsească din niciun 
fond de referinţă. 

 
Lucreția Frusina-Vlad 

Șef serviciu Catalogare 
și Informare bibliografică 

Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș 



BIBLIOSPHERE, NR. 4/2016 Pagină 3 

Activități în bibliotecă 

Memento – Salonul Cărții Argeșene 

Datorită impactului pe care l
-a avut asupra publicului 
piteștean și a solicitării creșterii, 
de la an la an, a numărului de 
participanți, inițiatoarele acestui 
curs, Lucreția Picui și Gabriela 
Tomescu au decis deschiderea, 
joi, 10 noiembrie 2016, a celui de
-al patrulea modul al acestui 
curs. 

Organizat sub forma unor 
întâlniri săptâmânale, într-o 
atmosferă caldă, cursul va reuni 

participanți de toate vârstele și 
categoriile sociale și se va 
desfășura la etajul II – Sala 
Colecții Speciale, a bibliotecii 
noastre. Facem precizarea că 
locurile sunt limitate, iar 
înscrierile s-au încheiat deja.    

Cursul își propune 
promovarea pe scară largă a 
scrisului caligrafic de mână în 
diferite stiluri medievale, 
anluminarea letrinelor 
(majuscule ornate) și realizarea 

unei legături manuale de carte. 
De asemenea, cursanții vor avea 
ocazia să afle cum și când a 
apărut scrierea, cum arătau 
primele cărți și cum au evoluat 
instrumentele de scris,  de- a 
lungul timpului.   

 
Gabriela Tomescu 

Bibliotecar 
    Biblioteca 

Județeană  
„Dinicu Golescu” Argeș 

Curs de Caligrafie. Legătorie manuală de carte. Istoria scrisului și a  cărții 

Libertango sau despre cum să 
seduci și să rămâi vulnerabil 

 

Marți, 1 noiembrie, Sala de 
Conferințe a Bibliotecii ”Dinicu 
Golescu” s-a transformat cu 
totul, sub lumina reflectoarelor 
spectacolului LIBERTANGO, pus 
în scenă de regizorul suedez de 
origine română, Marcel 
Stănciucu. Actrița Cosmina Soare, 
balerinul vrăjit Relu Dobrin, 
flautista Luiza Cârlan și chitaristul 
Daniel Castravete au traversat, 
pentru publicul incitat, cele patru 
perioade importante din istoria 
tangoului. 

Muzica sentimentalului fără 
cusur, Piazzolla, care plângea ore 
bune după bunicul adorat, 
imediat ce sfârșea de interpretat 
”Adio, nonino”, a vibrat la unison 
cu versurile lui Neruda, Borges, 
Drummond. Regizorul a optat 
pentru o viziune postmodernă 
asupra tangoului și asupra 
relației subtile dintre bărbat și 
femeie, atingând, pe rând, când 
lumina, când tenebrele unei lumi 
cu reperele schimbătoare ca 
nori. 

 
Irina Maria Aldea, pictorița de 10 

ani, care vede aura 
 

Miercuri, fetița-minune a 
Piteștiului, Irina Maria Aldea, și-a 
vernisat expoziția personală -
”Dimensiuni și interferențe 
cromatice” - călduros primită de 
colegii și de profesorii de la Liceul 
”Dinu Lipatti”. Lucrările - idei, 
stări de spirit, rod al conectării 
Irinei la dimensiuni superioare și 
al unei sensibilități neobișnuite - 

impresionează atât prin 
maturitatea construcției plastice, 
cât și prin propunerea tematică. 
Pictorița, despre care au vorbit, 
la vernisaj, artistele Anca Giura și 
Lidia Nica, sondează, lucru 
straniu pentru vârsta ei, 
subconștientul, face trimiteri la 
curente din filosofia orientală, 
pendulând ca un ceasornic astral, 
între spații culturale greu 
accesibile omului modern. 

 
Editura ”Diana”, premieră la 

Salonul Cărții Argeșene 
 

Specializată în cartea pentru 
copii (de povești, de colorat, 
personalizată), de un deceniu în 
competiția editorială din 
România, ”Diana” și-a tentat 
publicul-țintă, preșcolarii și 
școlarii cu vârste între 3 și 10 ani, 
cu basmele, rescrise și bilingve 
(română-engleză), ”Scufița 
Roșie” și ”Motanul Încălțat”. 
Autoare este cunoscuta și 
admirata Steluța Istrătescu, al 
cărei merit special, în relație cu 
cele două povești clasice, constă, 
pe de o parte, în preschimbarea 
lor în poezie cantabilă, apoi în 
faptul că, păstrând frumusețea 
limbii de odinioară, s-a așezat la 
taclale cu copiii de astăzi, cărora 
le-a strecurat, ca prin pipetă, 
picuri limpezi de frază literară. 

 
Cei patru de la Art Creativ 

 

Evenimentul editorial de joi, 
3 noiembrie, a adunat în jur de 
150 de persoane în Sala de 
Conferințe. În decorul imaginat 
cu grație de poeta Lucreția Picui, 

pornind de la lucrările, de o 
duioșie sfâșietoare, ale artistei 
Tatiana Iulia Ciurea, Editura ”Art 
Creativ” din București, peste care 
domnește, cu o energie 
frumoasă, Daniela Toma, i-a 
prezentat pe cei patru poeți 
argeșeni, reuniți în Colecția 
”Regal”. 

Aurel Sibiceanu (”Letopisețe 
de aer”), Ion Toma Ionescu (Din 
arginturile mele”), Denisa 
Popescu (”Roaba lui Dumnezeu, 
Denisa”) și Victor Bădescu 
(”Turnul de veghe”) au citit, cu 
mintea coborâtă în inimă, cele 
mai frumoase poeme pe care le-
au scris vreodată. 

 
George Baciu și obștile sătești de 

pe Valea Râului Doamnei 
 

Vineri, 4 noiembrie, 
universitarul și eruditul 
copleșitor Mihail Diaconescu a 
prezentat lucrarea remarcabilă 
de doctorat a nu mai puțin 
remarcabilului profesor și scriitor 
George Baciu. ”Obștile sătești de 
pe Valea Râului Doamnei, județul 
Argeș, între secolele XIV – 
XVIII” (Editura ”Bibliostar”, 
Râmnicu Vâlcea) valorizează 
documente și informații mai 
puțin cunoscute, privitoare la 
particularitățile etnoculturale ale 
comunităților trăitoare de-a 
lungul Râului Doamnei, din 
perspectivă istorică, geografică, 
sociologică și antropologică. 

                                                                                                                     
Denisa Popescu 

Bibliotecar                                                                  
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” Argeș 
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Oameni calzi, deschiși, 
impresionați, veseli, așa i-am 
perceput noi, ca și gazde, pe 
colegii noștri bibliotecari din 
raionul Criuleni Republica 
Moldova. Marți, 23 noiembrie 
un grup de bibliotecari au vizitat 
Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș în cadrul Bursei 
de Călătorie, susținută de 
Programul Național NOVATECA. 
A fost o vizită de informare și 
documentare, un schimb de 
bune practici, idei și opinii, 
Raionul Criuleni fiind înfrățit cu 
județul Argeș. 

Domnul Octavian Mihail 
Sachelarie, director al Bibliotecii 
Județene “Dinicu Golescu”  
Argeș a deschis sesiunea de 
prezentări cu specificația că 
“bibliotecile vor fi văzute ca cele 
mai importante centre de 
dezvoltare, cu condiția să nu 
uităm totuși care este rolul 
bibliotecii”. Despre proiectele, 
experiențele și bunele practici, 
ne-a vorbit doamna Voinicu 
Mihaela, director adjunct. 
“Biblionet”, “Școala Atfel”, 
“BiblioFEST”, “Biblioteca din 
vacanță”, “Europe Direct Argeș” 
au fost doar câteva dintre cele 

mai importante proiecte 
desfășurate de biblioteca 
noastră și reliefate celor 
prezenți ca exemple de bună 
practică. Oaspeții noștri dragi s-
au inspirat din serviciile 
organizate și și-au propus  să le 
implementeze în localitățile lor. 
“Bătălia cărților” li s-a părut de 
departe un exemplu bun ce va fi 
pus în practică cu siguranță la 
nivel raional.  

La rândul lor, colegii din 
Republica Moldova ne-au 
împărtășit din propriile 
experiențe. Ne-au vorbit despre 
serviciile noi de bibliotecă 
implementate la Criuleni – 
clubul „Micii pictori” și „Lady 
STIL”. Doamna Viorica 
Șapavalov, director Biblioteca 
Publică Orășenească „Tamac 
Isac” Criuleni a ținut să ne 
spună că „am avut nevoie de un 
catalizator numit NOVATECA 
pentru a ne face cunoscuți, 
pentru a putea veni în sprijinul 
comunității”. 

Și ca un exemplu de bună 
practică, colegii moldoveni au 
avut ocazia să viziteze două din 
cele mai importante biblioteci 
argeșene: Biblioteca “Luca Paul” 

Domnești, prima bibliotecă 
publică cu acces liber la internet 
prin Programul Biblionet din 
județul Argeș precum și cu un 
Punct de Informare Europeană 
și Biblioteca Orășenească 
Mioveni. 

Iată că vizita nu a rămas 
fără ecou și gândurile bune le-
am primit cu brațele deschise: 
Cornelia Catârău: „Mi-a plăcut 
cum este organizat spațiul, 
creativ, colorat și deschis”. 
Valentina Bobeico: „Mi-a plăcut 
atitudinea angajaților față de 
serviciul pe care îl organizează”. 
Ludmila Minciună: „Vreau să 
fac o schimbare în bibliotecă și 
anume să schimb imaginea 
instituției în comunitate”. 

Le urăm mult succes, 
inventivitate, creativitate și mult 
entuziasm pentru a realiza 
schimbarea. 

 
Mihaela Penaru, 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș 
 

Vizită de informare și documentare din Republica Moldova 

Modificat atât cât să-ți 
îngăduie să privești și din cealaltă 
parte a oglinzii, titlul volumului 
lansat miercuri, 13 decembrie, 
de directorul Bibliotecii Județene 
Argeș, Octavian Mihail 
Sachelarie, este, de fapt, 
”Imposibila reîntoarcere. 
Confesiuni afective”. Publicat la 
editura craioveană ”Scrisul 
Românesc”, volumul surprinde 
prin registrul abordat. 

Alcătuitor de studii de 
specialitate – sociologia 
comunicării, a lecturii, a 
educației, a managementului de 
bibliotecă – directorul Sachelarie 
alege acum să coboare din turnul 
profesiei și să se amestece 
printre suflete ca un muritor de 
rând. Așa se explică pasajele 
despre singurătate ca - paradoxal 
– unic leac împotriva singurătății, 

despre liniștea minată de 
neliniște, despre neputința de a 
se împăca, fie cât de târziu, cu 
sine, într-un univers cu simțul 
luminii dereglat. 

Cum bine a remarcat 
publicistul și editorul Florea 
Firan, volumul seamănă cu un 
jurnal, unul ridicat, însă, pe 
autori, pe titluri de carte și pe 
citate cu miez, în care Octavian 
Mihail Sachelarie se simte ca 
peștele în apă. Aceasta pare să-i 
fie zona de confort, din care 
nimeni nu-l va putea alunga 
vreodată, pentru că aici lucrurile, 
normele sunt stabilite o dată 
pentru totdeauna. 

Distopia în care trăim nu dă 
semne că ar trece prea curând. 
Incapabil să-i mai suporte 
presiunea, autorul confesiunilor 
sapă un tunel adânc, prin care 

încearcă nu să iasă din condiția 
impusă, nu poate s-o facă, ci să 
construiască acolo, în subterană, 
o viață alternativă, o ficțiune 
existențială, pe care s-o 
controleze și care să i se supună. 

Vecinătatea lirică a 
mezzosopranei Adina Sima, care 
a colindat impecabil, și lectura 
selectivă a actorului Petre 
Dumitrescu au înrămat inspirat 
tabloul lansării.  

 
 Denisa Popescu 

Bibliotecar 
   Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” Argeș  

Octavian Mihail Sachelarie – 
Confesiuni imposibile. Reîntoarceri afective  
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Odată încheiate atelierele 
din Școala de vară, s-a dat startul 
unor noi provocări, atelierele de 
toamnă prin care s-a urmărit să 
aducem copiii mai aproape de 
bibliotecă și să-i familiarizăm cu 
cartea. Am venit cu o gamă largă 
de activități: mărgelit, modelaj în 
plastilină, quilling, reciclare și 
origami etc. 

Atelierele s-au desfășurat pe 
o perioadă de trei luni având o 
frecvență lunară. Au fost înscriși 
175 de copii cu vârste cuprinse 
între 6-11 ani. 

În cadrul Atelierului de 
mărgelit, am pregătit pentru 
copii 2 oportunități de a crea:  

- copilul și-a ales mărgelele 
apoi și-a creat propria bijuterie, 

- am avut pachețele care 
conțin elementele unei bijuterii 
și copilul doar a asamblat 
produsul.  

Printre rezultatele 
atelierelor pe care le-am 
organizat am identificat 
dezvoltarea creativității copiilor, 
a inițiativei și curajului, creșterea 
stimei de sine prin realizarea 
unor produse handmade 
(bijuterii și alte accesorii) de 
calitate, cu valoare personală 
adăugată.  

La atelierul de Modelaj în 

plastilină, copiii și-au pus în 
valoare talentul realizând cu 
propriile mânuțe: broscuțe, 
melci, pinguini etc. Modelajul 
este una dintre cele mai 
importante activități pentru 
copii. El stimulează dezvoltarea 
motricității fine și are efecte 
pozitive în pregătirea copiilor 
pentru scris, pentru cunoaștere, 
le dezvoltă creativitatea și îi ajută 
să se exprime prin artă.  

Quilling-ul este o artă 
excepțională de rulare a hârtiei. 
Este folosită ca hobby atât de cei 
mari cât și de copii, o metodă 
excepțională de relaxare și 
eliberare a stresului. Și dacă 
această artă a devenit accesibilă 
și are potențialul de a ne relaxa și 
de a ne încânta, de ce să nu 
profităm de îndemânarea 
noastră pentru a crea mici 
capodopere. Acum avem ocazia 
să le dezvoltăm creativitatea, dar 
și răbdarea într-un mod 
distractiv și să le arătăm rodul 
muncii lor. 

Se întâmplă să aruncăm o 
mulțime de lucruri atunci când se 
uzează pentru că nu le mai 
utilizăm deloc, așa că ne-a venit 
ideea organizării unui atelier 
unde învățăm copiii despre 
procesul de reciclare. Îi ajută să 

înțeleagă și principiul din chimie, 
“nimic nu se pierde, totul se 
transformă”, stimulându-le 
atenția, îndemânarea, inteligența 
dar și abilitățile de socializare.  

Origami constituie arta 
plierii hârtiei colorate în modele 
de creaturi vii, obiecte 
neînsuflețite sau forme 
decorative abstracte. Lumea 
artelor tradiționale japoneze a 
reprezentat întotdeauna pentru 
occidentali o fascinație, iar 
origami a simbolizat un element 
de frumusețe și perfecțiune 
japoneză.  

Unele dintre cele mai 
importante contribuții ale acestei 
arte în dezvoltarea copilului au 
loc la nivel emoțional – acțiunile 
repetate sistematic, tehnicile de 
împăturire ale hârtiei, 
respectarea instrucțiunilor, 
acuratețea cu care trebuie 
urmărit procesul fiind esențiale 
pentru dezvoltarea atenției, 
concentrării, încrederii de sine, 
răbdării. 

  
       Carmen Frîncu,                                                                          

Cristina Filip,  
Bibliotecar                                                                 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” Argeș 

La Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș, în 
perioada octombrie – decembrie 
2016, s-au desfășurat o serie de 
activități de tip ,,biblio-cluburi” în 
care personajele principale au 
fost poveștile și jocul. Au fost 9 
astfel de activități la care au 
participat 141 de copii. 

Cele patru biblio-cluburi 
interactive: Club de făurit 
povești, Ora de povești, Curs de 
bune maniere și Teatru de păpuși 
s-au desfășurat săptămânal, în 
fiecare zi de joi, la ele participând 
copii cu vârsta cuprinsă între 7-
12 ani. Aceștia au fost împărțiți 
în grupe de vârstă, în funcție de 
interese și preferințe. 

Pentru cei care iubesc 
lectura, la Clubul de făurit 
povești și Ora de povești, cei mici 
au citit, ascultat și interpretat 
poveștile, basmele și legendele 

preferate. Bibliotecarele Secției 
Tinerilor au reușit, prin 
intermediul jocurilor ce le-au 
stimulat inteligența, să le insufle 
pasiunea de a citi și de a scrie, 
încurajându-le astfel 
creativitatea, libertatea de 
gândire și exprimare a copiilor. 

Folosind metode de 
educație non-formală, 
interactive și diversificate, 
precum jocuri de rol și 
improvizație, participanții de la 
cursul de Bune Maniere și-au 
însușit și au pus în practică reguli 
de bază în ceea ce privește 
bunele maniere, modul de 
comunicare în diferite situații 
(acasă, la școală, în societate), au 
învățat să interpreteze limbajul 
corpului, ce mesaje ascunse ne 
transmit gesturile și atitudinea 
din spatele cuvintelor unei 
persoane, dar și cum să facă față 

unei situații noi și dificile. 
Eroii poveștilor preferate au 

fost aduși la viață de 
micii ,,actori” la Teatrul de 
păpuși. Aceștia s-au putut bucura 
de prezența actriței de la Teatrul 
de Păpuși ,,Așchiuță”, doamna 
Olga Podaru. 

Proiectul implementat s-a 
bucurat de un real succes, acest 
lucru reieșind din solicitările și 
feed-back-ul pozitiv primit din 
partea participanților.  

Și în anul 2017, îi așteptăm 
pe copii cu noi cursuri, ateliere și 
surprize, pentru a petrece 
împreună timpul într-un mod 
plăcut, distractiv și util.  

 
             Oana Antonescu 

Bibliotecar  
Biblioteca Județeană   

”Dinicu Golescu”Argeș 

Biblio-cluburi la Biblioteca Județeană Argeș  
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In memoriam  ”Artur Silvestri”  

„Cărțile se vor citi și mă vor 
pomeni și pe mine și astfel nu voi 
fi murit de tot …. ” Așa stă scris 
pe crucea din marmură neagră 
de pe mormântul unde își 
doarme somnul de veci 
cronicarul, criticul și istoricul 
literar, scriitorul ARTUR 
SILVESTRI. 

Biblioteca Comunală ARTUR 
SILVESTRI Săpata Argeș, a fost 
gazda pentru câteva ore elevilor 
claselor a VII – a și  a VII-a de la 
Școlile Gimnaziale DUMITRU 
UDRESCU Săpata și CONSTANTIN 
CRISTESCU Lunca Corbului, 
coordonați de doamnele 
profesoare Baciu Cristina și 
Petrișor Alina, însoțiți de domnul 
director Buican Robert, prof.  
Ratoi Florin, Prof .Turcescu 
Mariana-Daniela. 

Activitatea s-a dovedit a fi 
foarte interesantă pentru elevi, 
dovadă fiind faptul că au pășit în 

bibliotecă cu o planșă tematică 
“Artur Silvestri“, muncind în 
echipă la realizarea ei și în care se 
ilustrează importante repere 
biografice, fragmente și imagini  
din opera scriitorului. După ce 
elevii au urmărit pe ecranul 
videoproiectorului documentarul 
REMEMBER ARTUR SILVESTRI – 
NOI SUNTEM ROMÂNIA TAINICĂ, 
am desfășurat un concurs între 
cele două școli, care a constat în 
completarea unui rebus tematic 
“Artur Silvestri“, citirea unor 
fragmente literare și de critică 
literară din operele sale.   

A urmat o provocare. Li s-a 
cerut elevilor să formuleze câte 5 
întrebări din biografia și din 
operele lui Artur 
Silvestri,câștigători fiind elevii 
Școlii CONSTANTIN CRISTESCU. 

Activitatea a fost antrenantă, 
elevii fiind activi, implicați, 
motivați, cu toții simțindu-ne ca 

la o șezătoare literară! La final, 
toți participanții au fost răsplătiți 
cu aplauze, cărți, răcoritoare și 
dulciuri! 

 
Teona Truță 
 Bibliotecar                          

Biblioteca Comunală  
Săpata 

În perioada 26-28 octom-
brie, la Biblioteca Județeană „I.S. 
Bădescu” din Zalău a avut loc 
Conferința Națională Atracție 
prin inovație, care s-a desfășurat 
în cadrul Proiectului Zalăul este 
de… impact!  

La această conferință, au 
participat bibliotecari din țară, 
bibliotecari care au fost selectați 
pe baza articolelor trimise în 
perioada de pre-înscriere. Arti-
colele admise au făcut referire la 
proiecte sau activități de impact 
din bibliotecile publice româ-
nești.  

Scopul declarat al acestei 
conferințe a fost acela de împăr-
tășire, de diseminare a exemple-
lor de bune practici, a celor mai 
atractive servicii de bibliotecă, 
care au reușit să atragă publicul 
spre activități inedite și să îl 
implice în activități educativ-
formative. 

Conferința a fost structurată 
pe mai multe sesiuni ce au susci-
tat interesul celor prezenți:  

-Proiecte de lectură de impact: 

Brenda Bates de la fundația Noi 
Orizonturi a prezentat progra-
mul destinat părinților și educa-
torilor Citim împreună România! 

- Comunicare și muncă în echi-
pă: workshop susținut de Vlăduț 
Andrescu - De ce să vin la biblio-
tecă? 

- Demonstrează că ești de-
...impact: au fost prezentate 
proiectele și activitățile bibliote-
carilor din țară.  

În cadrul ultimei sesiuni, 
bibliotecarele din Argeș au parti-
cipat la conferință cu lucrările: 
Club de făurit povești, Idei cusu-
te, Biblioteca și Școala Altfel. 

Alte proiecte interesante, 
care au atras atenția în cadrul 
acestei conferințe au fost: 
Bibliopovestașii – proiect susți-
nut de Biblioteca din Vrancea, 
Caravana poveștilor – proiect ce 
aparține Bibliotecii Metropolita-
ne din București, Cartea vie a 
profesiilor – proiectul celor de la 
Târgu Jiu, Covorașul povestitor – 
proiectul Bibliotecii din Baia 
Mare.  

De asemenea, au mai parti-
cipat bibliotecari de la biblioteci-
le județene din Bihor, Bistrița, 
Brașov, Brăila, Caraș-Severin, 
Constanța, Cluj, Dâmbovița, 
Gorj, Hunedoara, Iași, Mureș, 
Neamț, Satu Mare, Sălaj, Timi-
șoara. Toate materialele 
sustinute la această conferință 
vor fi publicate într-o revistă 
realizată de biblioteca din Zalău 
în anul 2017.   

 
Gabriela Rădulescu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș  

Atracție prin inovație – biblioteci de impact 
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Artă Persană, la Biblioteca Județeană  Argeș 

Iarăși generos cu ai săi 
concetățeni, doctorul în istoria 
islamului, Mihai Cernătescu, a 
mijlocit - joi, 8 decembrie - 
vernisarea unei noi expoziții de 
artă persană, la Biblioteca 
Județeană Argeș. 

Vitrinele, simezele, holul au 
rezonat imediat cu timpul grav, 
impregnat în obiectele cu patină, 
cele mai multe dintre ele aflate 
în proprietatea Ambasadei 
Republicii Islamice Iran la 
București. De altfel, vernisajul s-a 
desfășurat cu participarea 
înaltului oficial al statului-
oaspete, care a subliniat 
importanța raporturilor cordiale, 
pe care cele două națiuni, 
română și iraniană, le-au 
dezvoltat de-a lungul anilor. 

Impresia de fabulos, atașată 
evenimentului de directorul 
instituției-gazdă, Octavian Mihail 
Sachelarie, este puternică. De la 

arta decorativă, cu tușe serafice 
ca legendele pe care le 
sugerează, până la vasele vechi, 
trusele de caligrafie și țesăturile 
cu o cromatică în stare să dea foc 
imaginației, totul respiră o 
anume temeinicie, o așezare 
fermă într-o buclă istorică, pe 
care nimeni n-ar putea-o 
vreodată desface. 

Iranul contemporan este 
prezent prin fotografiile despre 
industriile importante și despre 
domeniile de vârf, de asemenea 
prin exponatele puse în vânzare, 
cu scopul strângerii de fonduri 
pentru copiii bolnavi de cancer. 

Un moment special le-a fost 
rezervat, în cadrul vernisajului, 
dr. Mihai Cernătescu și traducerii 
din persană a „Peripețiilor lui 
Nastratin Hogea”. Mihai 
Cernătescu a inclus în volum, 
secondat de prof. Naser 
Nikoubackht, 500 de povestiri 

din folclorul iranian, care-l au ca 
erou pe vestitul învățat, atât de 
gustat de cititorii de toate 
vârstele. Volumul, primul de 
acest fel de la noi, a fost lansat, 
în premieră, în luna noiembrie, la 
Târgul de Carte „Gaudeamus”. 

  
Denisa Popescu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” Argeș  
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Presiunea școlară, sursă de depresie și anxietate la copii 

Sala de conferințe a 
Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu” Argeș a găzduit 
miercuri, 16 noiembrie,  
evenimentul Presiunea școlară, 
sursă de depresie și anxietate la 
copii. 

Conferința organizată în 
colaborare cu Asociația Psihoeu, 
a avut ca scop sensibilizarea 
publicului larg privind impactul 
psihologic și emoțional al 
presiunii școlare asupra copiilor 
și adolescenților. 

Evenimentul a reunit copii și 
părinții acestora, tocmai din 
dorința de cunoaștere și 
autocunoaștere, de dezvoltare 
personală și de înțelegere a 
rolului pe care îl au adulții în 
dezvoltarea copiilor. Doamna 
profesor psiholog Andreea 
Iuliana Bâță ne-a povestit din 
experiența sa profesională: „Pe 
parcursul anilor în care am lucrat 
cu copiii si familiile acestora, am 
constatat o creștere 
considerabilă a numărului de 
cazuri în care copiii și 

adolescenții au manifestat 
atacuri de panică și anxietate. 
Accentul pus pe competiție, pe a 
fi primul și comparațiile 
permanente cu ceilalți vin să 
adâncească și mai mult stările 
patologice ale acestora. Cel mai 
ingrijorător lucru îl reprezintă 
starea de oboseală permanentă 
pe de o parte, hiperactivitatea și 
deficitul de atenție pe de altă 
parte”. 

Cei trei factori ai presiunii 
școlare: contextul economic, 
contextul școlar și contextul 
familial, cu toate 
implicațiile acestora, au fost 
prezentate pe rând, într-un 
mediu interactiv, unde cadre 
didactice și elevi ai Colegiului 
Național I.C. Brătianu au venit cu 
exemple din viața personală. 

Fiecare părinte își dorește 
un copil fericit, iar acest lucru nu 
este deloc o sarcină ușoară, 
uneori este chiar dificil de 
obținut. Cel mai probabil vorbim 
despre o stare de bine, fără grijă, 
în care copilul să se simtă in 

siguranță, liniștit, protejat, iubit 
și unde să i se acorde atenția 
cuvenită. 

Aceste acțiuni au reușit să 
stârnească curiozitatea 
participanților, iar pe viitor 
așteptăm să ne treacă pragul cât 
mai mulți părinți și copii 
interesați de acest subiect!  

 
               Oana Turcu 

Bibliotecar 
Biblioteca Județeană  

„Dinicu Golescu” 
Argeș  
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„EU, TU și NOI DOI” – Atelier creativ și recreativ pentru părinți și copii  

În perioada octombrie – 
decembrie 2016, Secția tinerilor 
din cadrul Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș a derulat 
un proiect dedicat părinților și 
copiilor de 6 – 7 ani cu titlul 
„EU,TU și NOI DOI”.   

În cadrul acestui proiect, au 
avut loc ateliere creative și 
recreative în care copiii și părinții 
au lucrat cot la cot, s-au jucat 
împreună, au construit povești și 
au interpretat tot felul de roluri.   

Prin intermediul tehnicilor 
creative de lucru, s-a construit o 
atmosferă relaxantă și 
încurajatoare, în care fiecare a 
putut să se exprime liber, ținând 
cont și de libertatea celuilalt.  
Scopul acestor activități a fost de 
a petrece mai mult timp 
împreună, de a se conștientiza 
mai mult atmosfera de familie 
centrată pe suport și respect 
reciproc, în care copilul să se 

simtă valorizat, încurajat și să fie 
lăsat să experimenteze și să 
capete putere asupra sa.  

Invitata noastră specială, 
doamna psiholog Bâță Iuliana 
Andreea a pus accentul pe o 
sesiune de dezvoltare personală 
cu părinți și copii din care a 
reieșit că familia și dinamica 
acesteia au un rol marcant 
asupra dezvoltării și construirii 
personalității copilului. Datorită 
acestui fapt reacțiile, gesturile, 
cuvintele, tonul și atitudinea 
părinților față de copii au o 
greutate foarte mare în 
devenirea acestora. Părinții au 
învățat că un ton calm, o privire 
încurajatoare, o inspirație adâncă 
înainte de o reacție impulsivă pot 
face diferența între un copil 
curajos și unul temător, între un 
copil curios și unul timid sau între 
un copil responsabil și unul 
răsfățat.  

Proiectul va continua și în 
2017 și își propune descoperirea 
și exersarea unor modalități cât 
mai eficiente de interacțiune și 
comunicare între părinți și copii. 

 
                                                                                                 

Ramona Postu 
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană  
„Dinicu Golescu” Argeș  

Sub egida Zilei Mondiale a 
Educației, Europe Direct Argeș a 
organizat în 5 octombrie 2016 un 
seminar având ca obiectiv 
informarea tinerilor de la Liceul 
Tehnologic ”ASTRA” din Pitești cu 
privire la beneficiile pe care 
Programul Erasmus + îl are în 
dezvoltarea personală și 
profesională a tinerilor.  

Totodată a fost celebrată și 
Ziua Centrelor Europe Direct, o 
inițiativă lansată de Rețeaua  
Europe Direct România. Astfel în 
perioada 3-7 octombrie 2016 vor 
fi desfășurate multiple acțiuni 
locale de către toate cele 31 de 
centre de informare europeană 
din țară în vederea atragerii 
atenției asupra importanței 
educației pentru societate. Fie că 
este vorba de promovarea 
programelor europene de 
educație sau de proiecții de filme 
documentare, activitățile 
centrelor vor pune accent pe 
întărirea educației la nivel 
european. 

Invitații evenimentului, ce a 

avut loc în cadrul Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu” Argeș, 
au fost Oriana Popescu, Roxana 
Bărbulescu și Ioana Ruxandra 
Gheorghe, beneficiari ai 
programului Erasmus+, dar și 
Adrian Arsene, a cărui prezentare 
despre Programul Euroscola a 
adus un plus valoare 
evenimentului.  

Tinerii au vorbit despre cum 
participarea în proiectele 
europene pentru tineret le-a 
schimbat viața, făcându-i să se 
implice civic în viața comunității, 
cum au învățat să își exprime 
mult mai ușor ideile, dezvoltându
-și creativitatea și spiritul de 
aventură. 

Programul Erasmus + oferă 
tinerilor interesați posibilitatea 
participării în schimburi de tineri, 
seminarii sau cursuri de formare, 
unde se discută diverse teme de 
interes: mediu, IT, artă, 
orientare, sănătate, muncă, 
voluntariat etc. și unde aceștia își 
dezvoltă o serie de abilități și 
competențe care, ulterior, le vor 

da o șansă în plus la angajare.  
Participanții și-au exprimat 

interesul să ia parte la 
programele Uniunii Europene în 
domeniul educației, formării 
profesionale, tineretului și 
sportului, fiind dornici să 
experimenteze și să descopere 
noi orizonturi din 
multiculturalitatea  europeană. 

 
Ionela Panait 

consilier comunicare 
Centrul Europe Direct 

din cadrul  
Bibliotecii Judeţene  

„Dinicu Golescu” Argeș  

Ziua Centrelor Europe Direct. Ziua Mondială a Educației 
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La Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș, argeșencele 
învață cum să confecționeze o ie românească 

Miercuri, 9 noiembrie, ora 
16.30, în Secția Colecții Speciale 
a bibliotecii noastre,  s-a deschis 
cea de-a doua sesiune a cursului 
„Meșteșuguri uitate- Cusături 
tradiționale românești, ia 
românească”.  

Începută în luna ianuarie, 
prima sesiune a cursului s-a 
finalizat, printr-o expoziție 
amplă, de mare ținută, 
organizată de inițiatoarele 
acestui curs, Lucreția Picui și 
Gabriela Tomescu, chiar de 
Sânziene, 24 iunie - Ziua 
Universală a Iei Românești. Au 
fost expuse atunci lucrări, 
realizate de cursante în cadrul 
atelierului creativ - ii vechi 
muscelene, marame vechi din 

borangic țesute în război, 
ștergare și chilimuri, ii de 
mireasă, dar și documente, 
albume și cărți din fondul 
bibliotecii: „Albumul de cusături 
românești” al Elisei I.I.C. 
Brătianu, în ediție primă, albume 
cu portul popular, fotografii 
inedite cu Regina Maria, purtând 
cu mândrie costumul tradițional 
muscelean – preferatul ei.  

Dacă în prima sesiune a 
cursului am învățat sau ne-am 
reamintit tipuri de cusături, 
folosite la confecționarea unei ii, 
modele muscelene și argeșene 
de ie, confecționând articole 
decorative mici, de utilitate 
casnică: semne de carte, săculeți 
de plante medicinale, ștergare, 

fețe de masă, mărțișoare, 
șorțuri, prosoape, felicitări, în 
această nouă sesiune, vom 
învăța cum se croiește o ie, cum 
se realizează 
bibilurile sau cheițele, cum se 
face corect încrețul, dar mai ales, 
cum se realizează altița unei ii, 
care este partea cea mai bogat și 
atent ornamentată, fiind 
elementul definitoriu al 
modelului și care nu se mai 
repetă în nici o altă parte a iei.    

 
Gabriela Tomescu 
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Magia Sărbătorii Crăciunului 
Veche de peste două milenii, 

răspândită pe tot globul, cea mai 
importantă sărbătoare a 
creștinilor este așteptată cu 
emoții și bucurie. Crăciunul este 
un prilej de a exprima și 
solidaritatea și respectul pentru 
persoanele cu dizabilități  dar și 
pentru promovarea înțelegerii 
problemelor cu care aceștia se 
confruntă. 

Pornind de la cunoașterea 
profundă a necesităților 
comunității și de la armonizarea 
acestora cu obiectivele sale 
generale, Biblioteca 
Județeană ,,Dinicu Golescu” 
Argeș este una dintre instituțiile 

care și-a propus să sprijine 
întotdeauna oamenii în nevoie, 
fie adulți, fie copii. Una dintre 
inițiative s-a orientat către copiii 
din Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Valea Mare și 
Complexul de Tip Familial Valea 
Mare. 

Activitățile s-au desfășurat în 
15 și 16 decembrie, unde au 
participat 35 de copii de la 
ambele centre. Sub îndrumarea 
și supravegherea noastră și a 
educatorilor, copiii au 
confecționat ornamente pentru 
Pomul de Iarnă, au realizat câte 
un panou la fiecare căsuță cu 
diverse lucrări tematice: desene, 

quilling, felicitări, astfel 
participând la împodobirea 
bradului și decorarea căsuțelor în 
spiritul sărbătorilor de iarnă. 

Această activitate se vrea a fi 
un prim pas spre conștientizarea 
realității privitoare la statutul 
persoanelor cu dizabilități, dar și 
la abilitățile acestora, în vederea 
găsirii unor soluții viabile pentru 
integrarea firească a acestora în 
toate activitățile societății. 

 
Carmen Frîncu 

 Mihaela Nicolescu 
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 Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș  

Palatul administrativ - Fosta prefectură  

Clădirea a fost construită în 
perioada 1897 - 1899 după 
planul arhitectului Dumitru 
Maimarolu, având inițial menirea 
de a găzdui Prefectura Județului 
Argeș.  

Situat în strada Armand 
Călinescu nr. 44, imobilul a fost 
realizat arhitectural în stilul 
academismului de școală 
franceză, stil eclectic adoptat de 
multe clădiri publice de la noi la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, ce 
apela la repertoriul formal al 
antichității clasice grecești și al 
renașterii franceze. Localul 
cuprinde un demisol înalt și două 
niveluri, fiind construit într-un 

plan simetric, în forma literei U, 
în centru prezentând holul de 
onoare pe spațiul ambelor etaje, 
având elemente decorative ale 
arhitecturii antice grecești, cum 
sunt coloane ionice și compozite, 
canelate, fronton triunghiular 
deasupra intrării, cu basoreliefuri 
simbolice, cornișe cu denticuli, 
ove grecești, medalioane 
decorative sub ferestre.  

Plafonul de la casa scării mai 
păstrează pictura originală 
realizată de pictorul local Iosif 
Materna în anul 1899. Casa scării 
a mai fost decorată în anii ‘80 cu 
o galerie de portrete ale 
voievozilor români, realizată de 

pictori membrii ai filialei Argeș ai 
Uniunii Artiștilor Plastici.  

După anul 1970, aici a fost 
mutat sediul Muzeului Județean 
Argeș. În curtea muzeului a fost 
instalată în anul 1980 o statuie 
de lemn de stejar, înaltă de 2 
metri, realizată de sculptorul 
Radu Altenie.   

 
Carmen Voican 
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Biblionews 



Câmpulung Muscel a fost 
cetatea de scaun a primilor 
Basarabi, voievodul Nicolae 
Alexandru a ridicat o biserică 
şi o curte domnească în jurul 
anilor 1351 – 1352.  

La Mănăstirea Negru – 
Vodă din Câmpulung, un 
număr însemnat de monahi 
au copiat şi chiar tradus unele 
texte bisericeşti, de evlavie 
sau de învăţătură şi au format 
ucenici care au dus mai 
departe acest meşteşug.  

În Câmpulung s-au tipărit 
cărţi încă din zorii tiparului 
românesc, aici au fiinţat şcoli 
bune şi accesibile iubitorilor 
de carte, care au dat de-a 
lungul timpului oameni de 
seamă în slujba ţării. Primul 
document istoric scris în limba 
română a fost descoperit la 
Câmpulung şi este vorba de 
scrsioarea negustorului 
Neacşu Lupu adresată judelui 
Braşovului Hans Benkner în 
anul 1521.   

Începutul bibliotecii în 
orașul Câmpulung a existat în 
cadrul Mănăstirii Negru Vodă 
dotată cu un fond important 
de carte încă din a doua 
jumătate a secolului al XVII-
lea.  

Din cercetările efectuate, 
reiese că prima bibliotecă 
particulară cunoscută pe care 
ar fi avut-o un câmpulungean 
a fost cea a lui Nicolae 
Nicolescu, un negustor care, 
datorită relațiilor profesionale 
cu exteriorul, a avut 
posibilitatea procurării cărților 
din afara țării. Cantitativ, 
biblioteca lui Nicolae 
Nicolescu a cuprins peste 
1000 de volume. Această 
situație faptică reflectă 
preocupările intelectuale 
românești și în special aici, la 
Câmpulung. 

Prima bibliotecă publică a 
fost înființată în anul 1955. 
Începând din anul 1997 a 
existat preocuparea pentru 

colecționarea și conservarea 
colecțiilor de cărți și publicații 
periodice, în funcție de 
solicitările utilizatorilor, 
precum și de structura socio-
profesională a populației pe 
care biblioteca o deservește.  

Din data de 10 decembrie 
2001, poetul și 
matematicianul 
câmpulungean ION BARBU a 
devenit patronul spiritual al 
Bibliotecii Municipale. 

Biblioteca a început 
procesul de informatizare prin 
introducerea sistemului 
integrat de bibliotecă Tinlib 
încă din anul 2003, iar din anul 
2014 a fost achiziționat 
sistemul integrat de bibliotecă 
TinRead. Acest sistem 
automatizat de bibliotecă 
oferă oricărui utilizator care 
are acces la internet, 
posibilitatea de a accesa baza 
de date a instituției noastre și 
a celorlalte biblioteci 
partenere, pentru a regăsi 
informația dorită referitor la 
publicațiile solicitate prin 
intermediul unor variate 
criterii de căutare.  

Dotarea bibliotecii cu 
aceste echipamente de 
informatizare are drept 
beneficiu o economie de timp 
în ceea ce privește evidența 
publicațiilor, regăsirea 
informațiilor pe o anumită 
temă în vederea alcătuirii 
bibliografiilor etc.   

Din anul 2011 utilizatorii 
bibliotecii pot avea acces la o 
diversitate de informații prin 
intermediul celor 10 
calculatoare cu acces la 
internet destinate publicului 
utilizator, în cadrul 
programului „Biblionet”.  

Faptul că biblioteca este 
frecventată de un număr tot 
mai mare de locuitori ai 
orașului, majoritatea cititori 
fideli, reprezintă o dovadă a 
faptului că munca noastră nu 
trece neobservată, ba  

 
 
 
 
 
 
 

dimpotrivă, se bucură de 
aprecierea comunității pe care 
o deservim. 

Un rol deosebit îi revine 
bibliotecarului care trebuie să 
răspundă tuturor solicitărilor 
de informare și lectură ale 
utilizatorilor, unii mai 
determinați, care știu ce vor, 
alții mai timizi. Pentru a le 
îndepărta sentimentele de 
nesiguranță și indecizie în a 
alege o carte, bibliotecarul îi 
îndrumă, recomandându-le 
lectură pe gustul și folosul lor. 

Marele bibliotecar și 
cărturar, academicianul Dan 
Simonescu, născut în 
Câmpulung – Muscel, spunea 
despre bibliotecă: „Ce poate fi 
mai frumos decât să știi că o 
parte din sufletul și munca ta 
dau roade peste ani, cărămizi 
fiind la zidul formării atâtor 
generații care-și vor aminti cu 
emoție de biblioteca ce le-a 
oferit cărți în vederea 
împlinirii”.  

 
Cristian Militaru 
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