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Editorial

Certificarea e-bibliotecar, 
                          final de proiect

Într-o societate informațională în continuă 
dezvoltare,  în care cunoștințele IT  sunt o 

necesitate, ECDL – European  Computer Driving 
Licence (Permisul European de Conducere a 
Calculatorului), reprezintă dovada dobândirii și 
îmbunătățirii competențelor digitale. Această certificare 
este pe viață și este recunoscută la nivel internațional în 
peste 150 de țări.   În afara Europei, programul ECDL 
este cunoscut ca ICDL (International Computer Driving 
Licence).

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș, a profitat de ocazia ivită în anul 

2015, odată cu încheierea parteneriatului dintre ANBPR 
și ECDL România, și prin intermediul ANBPR – Filiala 
Argeș, s-a înscris și a reușit să implementeze proiectul 
„eBibliotecar. Aptitudini pentru bibliotecarul modern”. 
În cadrul acestui proiect s-au constituit 10 centre de 
Certificare ECDL, pentru bibliotecarii publici ai 
asociației. Pentru buna desfășurare a activității, pe bază 
de candidatură, au fost selectați 10 examinatori ECDL, 
din fiecare Centru, cu calificare și experiență 
corespunzătoare, cu atribuții de supraveghere a 
Testărilor de Evaluare ECDL, organizate în cele 10 
Centre de Certificare ECDL din cadrul rețelei de 
b i b l i o t e c i  a  A N B P R . 

Proiectul s-a desfășurat pe durata a doi ani și a 
constat în evaluarea aptitudinilor și 

cunoștințelor IT ale bibliotecarilor. Certificarea ECDL 
PROFIL BIBLIOTECAR a persoanelor din grupul-țintă 
s-a făcut pe următoarele niveluri de cunoștințe IT: · n i v e l u l  î n c e p ă t o r :  U t i l i z a r e a 

Computerului (Windows 7), Instrumente Online 
(Internet Explorer 9; Outlook 2010); · nivelul mediu: Utilizarea Computerului 
(Windows 7), Instrumente Online (Internet 
Explorer 9; Outlook 2010), Editare de Text 
(Word 2010); · nivelul  experimentat :  Prezentăr i 
(PowerPoint 2010), Web Editing (Kompozer). 

Înscrierile pentru examene s-au făcut pe bază de 
autopropunere și au reflectat dorința de 

autoperfecționare a personalului. Astfel, din personalul 
specializat al instituției, 45,6%, adică 26 persoane, au 
profitat de această oportunitate. Dintre aceștia, 11 au 
susținut 3 examene – certificat nivel mediu, 14 au 
susținut 4 examene – certificat nivel experimentat și 1 

persoană a susținut 5 examene – certificat nivel 
experimentat. 

Permisul ECDL crește gradul de mobilitate 
p r o f e s i o n a l ă ,  a j u t ă  l a  u t i l i z a r e a 

calculatorului în mod eficient și productiv indiferent de 
vârstă, profesie sau domeniu de activitate. Printre 
avantajele bibliotecarilor care au obținut acest permis, se 
pot enumera: deschiderea de noi oportunități pentru 
dezvoltarea carierei profesionale, creșterea nivelului de 
competențe și încrederea în sine, asigurarea unor 
performanțe mai bune în munca de bibliotecar, obținerea 
unei certificări recunoscute internațional. 

Eduard Fîșcă
Trainer

Biblioteca Județeană
„Dinicu Golescu” Argeș
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Formare profesională

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a 

organizat, în parteneriat cu Fundația Progress și Asociația ETIC, 

evenimentul de lansare a proiectului „CODE Kids – Copiii fac 

coding în bibliotecile publice”.
În județul Argeș, proiectul este susținut la nivel județean 

de Mihaela Penaru și Eduard Fîșcă (Biblioteca Județeană 
“Din i cu  Go le scu” 
Argeș), iar la nivel 
l o c a l  d e  c ă t r e 
doamnele bibliotecare 
M a r i l e n a  G h i n e a 
(Biblioteca Publică 
Loca lă  Mer i șan i ) , 
M i r e l a  I o n e s c u 
(Biblioteca Publică 
Locală Bradu), Oana 
Marinică Mustățea 
(Biblioteca Publică 
Topoloveni), Steluța 
Jugănaru (Biblioteca 

Publică Vlădești) și Ioana Bondoc (Biblioteca Publică Beleți-
Negrești). Un prim pas în derularea proiectului a fost întâlnirea 
dintre echipa de proiect și colegii bibliotecari implicați în 
proiect, eveniment ce s-a desfășurat miercuri, 15 februarie 2017, 
la Râmnicu Vâlcea.
 Proiectul „CODE Kids – Copiii fac coding în 
bibliotecile publice” are o dimensiune națională și are ca scop 
crearea unei comunități active de copii, tineri și bibliotecari prin 
înființarea a 30 de cluburi de coding în 30 de biblioteci publice 
din 6 județe (Argeș, Vâlcea, Gorj, Timiș, Bihor, Sălaj). Aceste 

cluburi vor contribui la dezvoltarea competențelor digitale ale 
copiilor și la implicarea acestora în viața comunității din care 
provin prin rezolvarea unor teme digitale creative, astfel încât 
380 copii din mediile rural și urban mic, cu vârste cuprinse între 
10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze 
o carieră în tehnologie. 

Fiind permanent atenți și conectați cu nevoile, dorințele 
și aspirațiile membrilor  comunităților argeșene din mediul rural 
și nu numai, proiectele pe care Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș le derulează, vin  în sprijinul acestora. Prin 
activitățile de formare și atelierele organizate în cadrul 
cluburilor de coding, nou înființate prin acest proiect,  este 
deschisă o altă fereastră către explorarea lumii digitale, cu 
oportunitățile sale de dezvoltare și învățare. Și, cine știe, poate, 
nu peste mult timp, mai mulți copii argeșeni își vor alege 
profesia de IT-ist, o profesie care va avea din ce în ce mai multă 
căutare pe piața muncii”, ne-a spus doamna Mihaela Voinicu, 
director adjunct al bibliotecii județene.

CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice” 
este un proiect al Fundației Progress din Bistrița, realizat în 
parteneriat cu Asociația ETIC din Cluj, cu sprijinul financiar al 
Fundației Româno-Americane.

Mihaela Penaru
Președinte 

ANBPR-Filiala Argeș

Achiziţia de documente este una dintre activităţile 
esenţiale ale bibliotecii care asigură creşterea numărului 
volumelor, colecţiilor şi îmbogăţirea valorică şi spirituală a 
bibliotecii. Constituirea, completarea, reînnoirea colecţiilor 
sunt obiectivele principale ale bibliotecii, în jurul cărora se 
desfăşoară activitatea instituţiei. 

În încercarea de a atrage și fideliza cititorii, modul în 
care se face selecția documentelor propuse spre achiziție în 
bibliotecă, este esențială. Bibliotecarii sunt influențați de 
piața noutăților editoriale, de judecata criticii literare, dar și 
de cererile directe ale cititorilor care sunt supuse unor 
tendințe și mode trecătoare. 

Profesia de bibliotecar presupune a fi în contact 
permanent cu surse de informare relevante care prezintă 
producția editorială curentă (târguri de carte, oferta 
editurilor) și în același timp a cunoaște foarte bine nevoile de 
lectură ale publicului. 

Pentru efectuarea selecției documentelor propuse 
spre achiziționare este foarte important ca sursele de 
informare formale să prezinte elemente bibliografice 
esențiale de identificare a documentelor și anume:

Ä nume, prenume, titluri științifice ale autorului;

Ä titlul complet al documentului, informații despre titlu;

Ä numărul și felul ediției;

Ä locul publicării, denumirea editurii, anul publicării;

Ä ISBN, prețul documentului.
Am încercat o selecție de adrese online de urmărit în vederea 

realizării propunerilor de achiziții de documente:
Pe Facebook: Bookaholic, Bookaholic RO, Cartea de la ora 5, 
Editura Cartea Copiilor, Cărți cu suflet, În lumea cărților, Cititorul 
de cărți, Hyperliteratura, Recenzii cărți
Site-uri: 
Č  www.carturesti.ro;
Č ;http://blogdecititori.ro
Č ;http://www.shopniac.ro/carti-bune-bestselle-3470/
Č www.librarie.net;
Č http://www.cititoruldecarti.ro;
Č  http://www.librariaverona.ro;
Č http://piatadecarti.net/

Într-o lume în continuă şi rapidă schimbare, bibliotecile 
trebuie să dovedească dinamism şi deschidere către utilizarea 
tuturor resurselor online în ceea ce privește achiziția de documente.

Gabriela Rădulescu

Bibliotecar
Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu” Argeș
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Educative: activități, cursuri

A şti să exprimi clar şi convingător o idee, folosind 
argumente pertinente şi exemple sugestive, reprezintă o 
abilitate de comunicare ce se construieşte în timp, cu mult 
exerciţiu, expunere, perseverenţă. Un copil care studiază şi 
exersează vorbirea în public de timpuriu, într-un cadru 
organizat și nu numai, câştigă prin exerciţiu şi expunere, în 
primul rând încredere în abilitatea sa de a sta în faţa unui grup 
şi a exprima o idee fără să-i fie teamă de eşec.

Astfel, în perioada 6-10 februarie, Biblioteca 
Județeană Argeș „Dinicu Golescu” Argeș a organizat un 
„Curs de Public speaking” care a fot dedicat copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 13 și 14 ani. Prin acest curs, copiii au învățat 
cum să își construiască propriul discurs și cum să aplice 

tehnici de oratorie, potrivite 
pentru vârsta lor, în cadrul 
prezentărilor pe care le vor 
susține fie la școală, fie în alte 
împrejurări. Ei au dobândit 
abilități de vorbire în public, 
d e  c o m u n i c a r e  ș i 
argumentare. Cursul a fost 
unul practic și s-a concentrat 

pe aplicații de public speaking, exerciții de concentrare și 
respirație, de creativitate și de gestionare a emoțiilor.  Scopul 
acestui curs  a fost ca participanții să învețe să-și gestioneze 
emoțiile atunci când sunt în fața unui public, să descopere 
secretele limbajului trupului și cum acesta poate fi un aliat bun 
în gestionarea emoțiilor și cum să se simtă competent, lucru 
care să le crească încrederea în sine.

Odată dobândite minime abilități de vorbire în 
public, copiii au șansa de a se perfecționa în cadrul acestor ore 
de public speaking, folosind tehnicile de comunicare și 
prezentare a unei idei, 
soluții pe orice temă, în 
situații ce țin de viața de zi 
cu zi. Ei pot deveni astfel 
foarte argumentativi și 
c o n v i n g ă t o r i  î n 
formularea ideilor lor. 

L a  fi n a l u l 
c u r s u l u i  c o p i i i  a u 
conștientizat faptul că 
aceste ore de public speaking  i-au ajutat să se exprime 
convingător și să își însușească abilități utile în viață, care îi 
vor ajuta în anumite situații, pentru că nici o meserie nu o vor 
practica singuri, ei vor avea nevoie să vândă, să se apere, să-și 
susțină părerea și proiectele lor îndrăznețe pentru o lume mai 
bună.

                                                
Ramona Postu

Bibliotecar
Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu” Argeș

Vorbirea, sunetul, cuvântul, s-au născut din necesitate 
și reprezintă  procese  care se învață pe tot parcursul vieții. Nu 
este niciodată prea târziu sau prea devreme să învățăm o 
exprimare corectă, concisă și clară. 

În premieră Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș a organizat în perioada 6-10 februarie cursul „Arta de a 
vorbi frumos și convingător”.

Acesta a fost dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 
11 și 12 ani. Grupa de cursanți a fost organizată în ordinea 
înscrierilor, fiind constituită din 15 participanți.

Copiii și-au dezvoltat abilitatea de a vorbi în public și 
au fost inițiați în arta comunicării. Au învățat despre dicție, 
ton, intonație și expresivitate, dar și cum să construiască un 
discurs argumentat și convingător.

Cursul a cuprins un program de exerciții practice în 
care s-a pus accent pe elementele esențiale, necesare 

vorbitului liber, precum: 
v o c e a ,  e x e r c i ț i i  d e 
respirație, gestionarea 
emoți i lor,  postura și 
g e s t u r i l e ,  r i t m u l  ș i 
rostirea, creativitatea și 
argumentarea în contextul 
discursului.

P e  p a r c u r s u l 
instruirii au fost folosite 

metode de educație nonformală, interactive: jocuri de rol, 
dezbateri, jocuri de improvizație. Acest lucru a oferit 
participanților libertatea de a-și structura și exprima propriile 

idei astfel încât originalitatea și creativitatea fiecăruia să poată 
fi pusă în valoare.

Cursul a oferit celor mici noi experiențe, urmărind 
animarea acestora în scopul dezvoltării comunicativității, 
dezinhibarea și stimularea creativității, stăpânirea emoțiilor 
de vorbire în public și a 
a r te i  de  cap ta re  a 
atenției ascultătorilor, 
c o o r d o n a r e a  ș i 
corelarea vorbirii cu 
mișcări complexe.

„ A r t a  d e  a 
v o r b i  f r u m o s  ș i 
convingător”  va fi 
re lua t  în  per ioada 
vacanțelor cu noi grupe de participanți, deoarece  feedback-ul 
primit a fost unul pozitiv, copiii afirmând că această 
experiență i-a ajutat să își îmbunătățească pronunția clară și 
corectă, să își dezvolte încrederea și capacitatea de a organiza 
un discurs.

Oana Adriana Antonescu
Bibliotecar 

Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu” Argeș
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Pe 16 februarie 2017, la Biblioteca Județenă ”Dinicu 
Golescu” s-a citit cu voce tare! Această acțiune inedită a fost 
prilejuită de Ziua Internaţională a Cititului Împreună (ZICI).

Organizată de către ,  ZICI -  Ziua Lit  World
Internațională a Cititului Împreună - este un eveniment global la 
care participă milioane de oameni din peste 100 de țări. Aflat la 
prima ediție în România, evenimentul, coordonat la nivel 

național de grupul Citim 
Împreună România, a dorit 
să adune 20 de parteneri cu 
care să organizeze în țară 
aces t  eveniment .  S-au 
înscris 80 de organizații - 
școli, organizații non-profit 
și chiar o librărie, plus 12 
biblioteci județene. Fiecare 
dintre aceste organizații au 

primit din partea Citim Împreună România resurse on line care 
să contribuie la organizarea unor asemenea evenimente  legate 
de lectură.

Secția pentru Copii și-a propus să realizeze un 
eveniment dedicat atât copiilor cât și părinților, activitate în jurul 
căreia să schimbăm  păreri cât și 
impresii despre personajele 
preferate. Acest evenimentul a 
fost împarțit într-o sesiune pe 
Skype cu autoare de cărți pentru 
copii  tocmai din Canada, 
Andreea Demirgian, micuților 

invitați le-a fost citită cartea „Angelina Balerina” scrisă de 
Katharine Holabird. În partea a doua actrița Olga Podaru a pus în 
scenă o poveste, copiii intrând în pielea personajelor. Pentru 
rămâne ancorați în lumea poveștilor, ne-am și jucat, am bătut 
energic din palme și am zâmbit cu gura până la urechi, 
împărtășind idei și antrenându-ne imaginația. Împreună cu 
părinții am discutat despre importanța lecturii, despre 
importanța cititului cu voce tare .

La finalul evenimentului au fost împărțite pliante – 
Treizeci de AȘA DA când citiți împreună cu copiii- având ca 
suport informațional teorii ale lui Jim Trelease, autor al 
bestsellerului ,, The Read-Aloud Handbook – și Bebe Café care 
se referă la cum să citim pentru grupurile de bebeluși și copii 
mici.

Carmen Frâncu
Bibliotecar

Biblioteca Județeană
„Dinicu Golescu” Argeș

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș, a 
găzduit miercuri, 22 februarie în cadrul Secției Tinerilor, 
workshop-ul cu tema „ABC-ul familiei - De la ascultare la 
colaborare în relația cu copilul tău.”

Sub îndrumarea doamnei psiholog Andreea Iuliana 
Bâță, reprezentant al Asociației Psihoeu – Copii și adulți în 
echilibru, atât părinții cât și cadrele didactice participante și-
au expus, pe rând, experiența proprie în interacțiunea cu 
proprii copii.

Participanții au primit informații despre conceptul de 
„parenting” dintr-o perspectivă mult mai profundă și anume 
aceea a conștientizării de sine. În afara unor rețete prescrise 
de a fi un părinte cât mai bun, obiectivul workshop-ului a fost 
acela de a reflecta asupra propriilor trăiri emoționale în relație 
cu copiii. Conștientizarea acestor trăiri reprezintă un pas spre 
evoluție și vindecare în interacțiunea cu aceștia.  Când o 
situație riscă să devină tensionată, reacția părintelui poate să o 

detensioneze sau, din 
contră, să stârnească o 
adevărată furie. 

R ă n i l e  d i n 
copilărie sunt cele 
care ne împiedică să 
creștem copiii așa 
cum ne dorim cu 
adevărat, iar starea de 

negare a lor nu face altceva decât să împiedice maturizarea și 
evoluția noastră interioară ducând la un regres major în relația cu 
proprii copii.  Trebuie să admitem faptul că cea mai mare 
responsabilitate a unui părinte este aceea de a fi conștient de sine, de 
experiențele sale din copilărie, de emoțiile pe care le trăiește în 
relația cu propriul copil. Cu 
cât părintele va fi mai atent la 
propria stare interioară, cu 
atât la nivel cognitiv și 
a c ț i o n a l  v a  p u t e a  g ă s i 
strategiile de reglare și 
funcționare potrivi te în 
interacțiunea cu copilul.

G e s t i o n a r e a  c u 
responsabilitate a furiei și 
exercițiile pe care trebuie să le facem pentru a ne autoeduca în acest 
sens, au stârnit și mai mult interesul persoanelor prezente care și-au 
manifestat dorința ca această serie de activități psiho-educative să 
continue și pe alte teme.

                                                                                                                                
Oana Turcu,

Bibliotecar,
Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu” Argeș

ZICI - Ziua Internațională a Cititului Împreună

ABC-ul familiei - De la ascultare la colaborare 
în relația cu copilul tău

Conferințe, simpozioane și mese rotunde
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La sfârșitul lunii februarie 2017, Europe Direct Argeș a 
organizat și derulat conferința „Comunicarea non verbală și 
rolul ei persuasiv”, în cadrul căreia s-au detaliat informații 
despre cum putem să-i influențăm pe ceilalți și cum putem fi, la 
rândul nostru, influențați prin intermediul comunicării non-
verbale. Spre deliciul publicului, au fost demontate diverse 
mituri și au fost oferite sfaturi practice, bazate pe cele mai noi 
cercetări în domeniu.

Evenimentul s-a adresat 
elevilor de clasele a XI-a și a 
XII-a de la diferite licee din 
Argeș și a avut loc în Sala de 
C o n f e r i n ț e  a  B i b l i o t e c i i 
Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș, având ca invitat pe 
doamna conf. dr. Loredana Ivan 
de la Facultatea de Comunicare 

și Relații Publice (FCRP) din cadrul Școlii Naționale de Studii 
Politice și Administrative (SNSPA).

În cadrul conferinței, participanții au fost cu toții 
familiarizați cu ABC-ul comunicării nonverbale și impactul 
psihologic pe care acesta îl are într-o conversație. Întrucât 
comunicarea nonverbală are un efect mai mare de 50% într-o 
conversație și datorită faptului că trăim într-o eră a tehnologiei, 
unde telefoanele performante și calculatoarele pun în dificultate 
comunicarea față în față, am găsit foarte importantă informarea 
tinerilor cu privire la cel mai sugestiv mod de transmitere a 
informațiilor și anume comunicarea nonverbală. 

Pe parcursul conferinței, au fost prezentate mai multe 
imagini fiecare arătând diferite poziții corporale ale unor oameni 
care sugerau atitudini deschise sau închise, ofensive sau 
defensive, dominante sau supuse. Pe baza acestora, s-au tras 
concluzii, cei prezenți în sală fiind încurajați să ia cuvântul cu 
privire la impactul pe care aceste imagini le au, în general, în 
societate. „Pentru a putea stabili relații armonioase cu alți 
oameni, este esențial să ne informăm despre comunicarea 
nonverbală pentru a ne conștientiza poziția corporală atunci 

când participăm la o discuție. 
Fie că ne place sau nu, corpul 
vorbește primul, prin urmare să 
menț inem în  permanență 
c o n t a c t u l  v i z u a l  c u 
interlocutorul, să adoptăm o 
poziție cât mai relaxată și să 
spunem deschis ceea ce gândim 
sunt primii pași pentru a clădi discursuri care pot avea un 
pronunțat efect persuasiv”, ne-a mărturisit Andrei Marinescu, 
voluntar Europe Direct Argeș.

În partea a doua a evenimentului, s-a discutat despre 
posibilitatea de a studia la universități din afara României prin 
programul Erasmus al Uniunii Europene și despre oferta de 
studiu existentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice 
(FCRP) din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA).

Acțiunea a fost prima din seria celor care urmează a fi 
derulate de Europe Direct Argeș în 2017 cu  tematica „O 
EuROpă mai puternică prin TINEri, prin antreprenoriat”.

Ionela Panait
consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeș

 Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a găzduit 
miercuri, 25 ianuarie, în cadrul Secției Tinerilor, atelierul de 
dezvoltare personală parinți și copii sugestiv intitulat – „Cutiuța 
cu emoții”.

Sub îndrumarea doamnei psiholog Bâță Andreea Iuliana, 
reprezentant experimentat al Asociației ”Psihoeu – Copii și 

adulți în echilibru”, atât 
cei mici, cât și părinții sau 
bunicii acestora, au dat 
frâu liber emoțiilor care le 
configurează, cotidian, 
relațiile specifice.  

Trăim sentimente de 
t r i s te țe ,  de  fur ie ,  de 
bucurie, de frică și toate 
acestea, într-o singură zi. 

Chiar dacă ne este greu să recunoaștem, fiecare emoție, își face 
mai devreme sau mai târziu, un loc aparte în viața noastră și 
încearcă să controleze întraga noastră existență.

Felul în care gestionăm fiecare sentiment în parte reprezintă 
o experiență unică. Ea poate fi învățată, procesată, asimilată, 
important este să acceptăm ideea că totul se învață pe parcurs și 

că trebuie acceptat ajutorul de specialitate. 
Entuziasmul copiilor prezenți, a fost atins atunci când, 

încurajați de părinți și de psiholog, au realizat că își pot creea 
propria lume, cu propriile trăiri și cu propriile emoții exprimate 
natural, așa cum numai ei reușesc, de cele mai multe ori! 

Oana Turcu
Bibliotecar

Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu” Argeș

Comunicarea non verbală și rolul ei persuasiv

Cutiuța cu emoții
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Sala Tinerilor a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș, a găzduit la data de 22 martie activitatea – Labirintul 
cunoașterii. 

Acest eveniment face parte dintr-un proiect educațional 
de dezvoltare personală al Asociației Psihoeu. Miza o reprezintă 
întâlnirea cu celălalt, o întâlnire ce-i permite fiecăruia să se 
descopere și să se dezvolte în acord cu propriile resurse. Lipsa 
timpului liber, confruntarea cu o serie de probleme cotidiene, fac 
ca timpul petrecut cu copii, să nu mai fie unul de calitate. 
Experiența pe care ți-o oferă participarea la astfel de întâlniri, în 
care copii se simt acceptați și valorizați și unde experimentează 
(într-un mediu sigur) situații dificile cu care se confruntă, este 
unică.

Doamna psiholog Bâță Andreea Iuliana, prin jocurile pe 
care le-a inițiat,a stârnit la fiecare pas imaginația copiilor 
implicați în proces, uneori punându-i în dificultate chiar pe 
părinții acestora, cărora le vine extrem de greu să-și exprime 
propriile emoții.

Împreună, putem să găsim soluții pentru problemele 
comportamentale ale copiilor din ziua de azi și tot așa, putem 

verifica influența pozitivă pe care o aduc aceste cursuri! Vă 
așteptăm, cu mult drag și la evenimentele ce vor urma în lunile 
viitoare.

Oana Turcu
Bibliotecar

Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu” Argeș

Ziua de 1 martie 2017 a adus un mărțișor puțin altfel 
tinerilor din Argeș. Aceștia au fost invitați să ia parte la diverse 
sesiuni de informare cu privire la posibilităţile de studiu 
universitar din Suedia, ţară care nu percepe taxe de şcolarizare 
pentru cetăţenii Uniunii Europene. 

Evenimentul a fost organizat de Centrul Europe Direct 
din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș în 
parteneriat cu Ambasada Suediei la Bucureşti, Study in Sweden 
și Centrul FILIA, iar participarea a fost gratuită.

Cu această ocazie, elevii şi studenţii au putut afla 
informaţii despre modalitatea de aplicare şi procesul de selecţie 
la cele peste 900 de programe de masterat şi de licenţă în limba 
engleză, în peste 35 de universităţi din Suedia.

Mihai Leontescu, ofițer proiecte și comunicare la 
Ambasada Suediei în România a vorbit deschis celor prezenți 
despre experiența sa de 4 ani în Suedia. Acesta a povestit despre 

condițiile de trai, costuri 
și mentalități cu care se 
confruntă un student 
român atunci când merge 
să studieze în Suedia. 
Cum există programe de 
învățare a limbii suedeze 
în mod gratuit, acesta a 
încurajat tinerii să profite 
de acest aspect pentru a 

putea obține un job part time care să îi ajute să se integreze cât 
mai bine în mediul respectiv. În cazul în care vă întrebați, site-ul 
unde oricine ar putea începe să învețe limba suedeză gratuit este 
learningswedish.se.

Pentru toți cei interesați să afle cât mai multe despre 
programele de studiu în Suedia, punem la dispoziție website-ul 
studyinsweden.se, de unde se pot afla informații utile care să 
ajute în luarea unei decizii bune pentru viitor.

Partea a doua a sesiunilor de informare a fost asigurată 
de Andreea Bragă, președinte Centrul FILIA, care a inițiat 
dezbateri despre egalitatea de gen, îndemnând totodată tinerii 
prezenți la sprijinirea egalității între femei și bărbați. 

Cu toții ne dorim o societate în care drepturile femeilor 

sunt respectate și care oferă șanse egale de afirmare atât 
bărbaților, cât și femeilor indiferent 
de etnie, statut economic, orientare 
sexuală, apartenență religioasă etc. 
Ținând cont de exemplele oferite 
din domeniul legislativ suedez în 
care există o politică clară a 
egalității de gen, subiectele aduse în 
discuție legate de drepturile 
femeilor în România de-a lungul 
timpului au reliefat dorința tinerilor 
în a avea o societate bazată pe 
egalitate ca o normalitate necesară, 
așa cum ea există deja în multe alte 
țări europene.

Liceele participante la 
acest program de informare au fost: 
Colegiul Național ”Zinca Golescu”, Colegiul Național ”Ion C. 
Brătianu”, Liceul Teoretic ”Ion Barbu”, ”Liceul Teoretic ”I. 
Cantacuzino”, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Dima”, cărora li s-
au alăturat mulți studenți argeșeni care s-au programat 
individual în cadrul sesiunilor respective.

Ionela Panait
consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș

Oportunități de studiu în Suedia pentru tinerii argeșeni

Labirintul cunoașterii
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Varujan Vosganian a ținut, miercuri, 22 februarie, la 
Biblioteca Județeană Argeș, una dintre lecțiile sale memorabile, 
adevăr prefirat printre degete de metaforă, despre istoria noastră 
recentă, insuficient luminată, incomplet tălmăcită și neasumată. 
Prilejul i l-a oferit lansarea romanului ”Copiii războiului”, 
publicat anul trecut, la editura ”Polirom”.
 Și de această dată, Varujan Vosganian a strălucit. 
Romanul este un joc de nuanțe și subtilități. Sociale – pentru că 
surprinde lumi la răscruce de regimuri, de secole, de conflicte 
nerezolvate. Identitare – fiindcă personajele nu știu cine sunt, de 
fapt, un ”nu știu” care are legătură atât cu nașterea lor, cât și cu 
devenirea, ca reacție la rănile nevindecate ale copilăriei. Nuanțe 
și subtilități simbolice, de asemenea – pentru că scriitorul 
subordonează adesea sensul, coerența, epicul pur și limpede 
nevoii, profund umane, de legendă.
  Rezultatul este evaziunea – naturală, alunecare sau 
plutire – într-o poveste care plasează, la un moment dat, acțiunea 
între dimensiuni. Oglinzile sunt portaluri dincolo de făptura 

concretă, peria și 
p iep tănu l  r id ică , 
exact ca în basme, 
păduri întunecate 
între clipa prezentă și 
trecut, între mintea 
rațională și amintire, 
bolnav nu este cel 
care alege să uite, ci 
a c e l a  c a r e  s e 
hrănește, zilnic și 
lucid, cu suferință. 
”Copiii războiului” 

s e  v r e a  o  ” c a r t e  a 
șoapte lor  poporu lu i 
român”. După formula 
magică a celei care l-a 
consacrat pe autor, la 
n i v e l  m o n d i a l , 
învederând genocidul 
împotriva armenilor.
 V a r u j a n 
Vosganian a vorbit, în 
fața sălii pline – liceeni, 
oficialități, oameni cu ocupații și simpatii politice felurite – și 
despre tentația puterii, despre ignorarea imorală a jertfelor 
umane din 1989 și din 1990, și despre faptul că, astăzi, 
imaginarul nostru este secătuit, nu mai secretăm vise, în jurul 
cărora să ne coalizăm  într-un proiect național. Triada 
fundamentală de atitudine – Uitare-Răzbunare-Iertare – 
prezentă obsesiv în cărțile lui Varujan Vosganian, se încarcă, în 
”Copiii războiului”, cu o energie copleșitoare. De citit, așadar, și 
de cumpănit.

Denisa Popescu
Bibliotecar

                                                      Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș

 Pe 21 martie, s-a desfășurat la București, Gala Premiilor 
Gopo din acest an, echivalentul românesc al fabulosului Oscar. 
Printre nominalizați, s-a aflat și Catrinel Dănăiață, regizoarea 
piteșteancă a lungmetrajului ”Dublu”, primul ei film, impus la 
trei categorii - ”Cel mai bun debut”, ”Cel mai bun actor”, ”Cea 
mai bună imagine”.
 Ca să-și domolească așteptarea, regizoarea, în vîrstă de 
33 de ani, care a lucrat la ”Dublu” 365 de zile, a participat, pe 8 
martie, la Biblioteca Județeană Argeș, la o întâlnire colocvială cu 
publicul. Și-a dorit să-și împărtășească povestea de artistă, 
traiectul absolventei de Matematică-Fizică, de la Colegiul 
Brătianu, până la Facultatea de Film, conștientă cumva - în felul 
în care înțeleg fără dubiu, fără ezitare copiii - încă de la patru, 
cinci ani, că viața ei va avea sens, dacă va alege să stea în spatele 
camerei de filmat.
 Catrinel Dănăiață face parte din generația emoției 
condensate, cu premise simbolice, alegorice, cu perspective 
spirituale, care salvează ființa confuză, alienată, sclavă a 
sistemelor de orice fel, de la autodistrugere. La Biblioteca 
Județeană Argeș, regizoarea a atins, cu o voce gravă, 
inconfundabilă, de neuitat, teme precum condiția filmului 
românesc în societatea contemporană, condiția actorului și a 
regizorului, care nu se mai bucură de statutul înaintașilor lor, a 
punctat diferențele dintre regia de film și cea de teatru, dintre 
regizor și actor, a subliniat defazajul de percepție dintre 
România și Europa, cu privire la  calitatea filmografiei noastre.
 E o plăcere să fii în preajma lui Catrinel Dănăiață. Știe să 
asculte, știe să privească. Este perfecționistă și optimistă, în 

același timp. Lirismul ei nu se grăbește să curgă. Mai degrabă 
susură, șoptește, foșnește, se lasă condus de filtre care-i rafinează 
expresia.
 Lungmetrajul ”Dublu” anunță o regizoare de mare 
talent, decisă să exploreze problematici și zone ale 
psihismului, lăsate până acum în seama literaturii.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Biblioteca Județeană
„Dinicu Golescu” Argeș

Varujan Vosganian și noul său roman, „Copiii războiului”

Catrinel Dănăiață și filmul de artă românesc

Cultural
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Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș  continuă 
și în anul 2017 proiectul de parteneriat educațional cu  Școala 
Gimnazială „Petre Țuțea” din Boteni, în cadrul căruia s-au 
desfășurat de-a lungul anilor activități interesante și frumoase, 
unde elevii și-au dovedit măiestria și talentul, și-au îmbogățit 
universul cunoașterii, au pătruns în tainele lecturii și ale 
bibliotecii.

În cadrul parteneriatului „Pași în lumea culturii și a 
creației”, desfășurat de către Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș  cu  Școala Gimnazială „Petre Țuțea” din 
Boteni, a avut  expoziția: „1 Martie – Mărțișoarele primăverii” 
(1-9 martie 2017), urmând a avea loc în perioada următoare: 
„Paștele – Fantezie, culoare, spiritualitate”  (10-20 aprilie 2017) 
și „Darurile toamnei”  (18-30 septembrie 2017),  expoziții 
realizate cu obiecte deosebit de frumos lucrate manual de către 
elevii Școlii Gimnaziale „Petre Țuțea” din Boteni. În luna iunie 
va avea loc la bibliotecă activitatea „Istoria familiei Golescu” cu 
o prezentare power-point, discuții interactive și lucrări pe 
această temă, din colecțiile  Bibliotecii Județene Argeș. La acest 
eveniment va fi prezent ca invitat special domnul George Badea, 
profesor de filosofie la Liceul Teoretic „Ion Mihalache” din 
Topoloveni. Ultima activitate a anului 2017 din calendarul 

proiectului „Pași în lumea culturii și a creației” se va desfășura în 
luna octombrie la Școala Gimnazială „Petre Țuțea” din Boteni, 
sub denumirea „Personalități din satul meu”: Petre Țuțea, 
Septimiu Chelcea, în memoria marilor oameni de cultură din 
Boteni. Responsabile cu desfășurarea parteneriatului sunt 
doamnele bibliotecare Cristina Baciu și Iulia Tue.

      
Cristina Baciu 

Bibliotecar
Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș

Premieră absolută la Pitești, din perspectiva tematicii 
alese să îmbrățișeze, anul acesta, luna martie, expoziția de 
fotografie  „Tați suedezi” este o provocare. Cele 25 de cadre, 
extrem de sugestive, realizate de Johan Bävman, deschid un 
culoar de reflecție asupra rezervelor uriașe de sensibilitate, pe 
care bărbații le au, dar de care nu sunt pe deplin conștienți. 
Emoția paternității s-a cristalizat și s-a structurat în concept în 
1974, Suedia fiind prima țară din lume care a înlocuit, în 
legislație, concediul de maternitate cu cel de creștere a copilului. 
Tatăl a fost recunoscut astfel ca partener egal, inclusiv sau mai 
ales afectiv, în familia lărgită.

Johan Bävman a simțit, cu toată puterea ființei sale 
creative, de artist și de părinte, că vrea să iasă din cercul 

convenției și să se implice în viața nou-
născutului de lângă el. A simțit apoi, 
uitându-se în jur, că nu știe cum să 
înceapă, că nu are modele de la care să 
pornească. Tații surprinși în instantanee i-
au devenit, de-a lungul acestei căutări, 
surse de inspirație, fiecare cu motivația 
lui pentru alegerea făcută și cu lecția 
despre emoțiile descoperite, odată 
asumat rolul. Martin – 35 de ani, 
administrator, Ale – 29 de ani, asistent 

medical, Mirko – 36 de ani, profesor, Jonas – 31 de ani, asistent 
social, Thomas – 41 de ani, jurnalist, Erik – 31 de ani, doctor și 
copiii lor sunt câțiva dintre cei prinși în obiectiv, în ipostaze 
domestice fermecătoare.
 Expoziția a ajuns, la Biblioteca Județeană Argeș, la 
inițiativa directoarei-adjuncte, Mihaela Voinicu. Feministă cu 
măsură, Mihaela Voinicu este încredințată că românii, 
conservatori în multe privințe, pot înțelege și pot aprecia 
perspectiva suedeză, mai ales astăzi, când drumurile către inima 
Europei se parcurg atât de ușor și cu atâta entuziasm.
 Expoziția, vernisată de Mărțișor, va sta pe simeze până 
pe 16 martie. Efortul de a o prezenta la Pitești se împarte între 

Institutul Suedez, Ambasada Suediei la București, Centrul 
FILIA, Study in Sweden și gazde – Biblioteca și Centrul Europe 
Direct Argeș. Invitații speciali – Mihai Leontescu, ofițer de 
comunicare la Ambasada Suediei, Andreea Braga – președinta 
Centrului FILIA – și bloggerul Dan Cruceru au convins publicul, 
îndeosebi publicul tânăr, de nevoia de a reconfigura ideea de 
parteneriat, de implicare și de asumare de responsabilități în 
cuplu și în familie, de reechilibrare a spațiilor public-privat, de 
estompare a diferențelor de gen.
 Seducătoare a fost povestea lui Dan Cruceru, care a 
recunoscut că fetița lui l-a schimbat cu totul. El i-a făcut prima 
băiță, el îi împletește codițele și tot el a învățat-o să înoate, să 
schieze, să patineze, să iasă în oraș ca băieții. Ea l-a învățat să 
iubească necondiționat fragilitatea, frumusețea, inocența și, în 
ultimă instanță, să se respecte și să se iubească pe sine.

Denisa Popescu
Bibliotecar,

                                                         Biblioteca Județeană 

„Dinicu Golescu” Argeș

Cei mai frumoși tați, în cea mai frumoasă expoziție despre părinți
și copii, la Biblioteca Județeană Argeș

Pași în lumea culturii și a creației

Expoziții și vernisaje
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Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila organizează 
cea de-a VII-a ediţie a Simpozionului Naţional „Mijloace 
moderne de atragere a publicului în biblioteci”, prin care dorește 
să continue schimbul de experienţă început în anii precedenţi .Își 
propune ca în luna lui Florar 2017 să reunească la Brăila 
specialişti în relaţii publice din bibliotecile româneşti, care să 
prezinte experienţele instituţiilor din care provin, de adaptare a 
serviciilor oferite la nevoile şi aşteptările publicului ţintă. 
Selecția comunicărilor va privilegia aşadar materialele cu un 
accentuat caracter practic, în detrimentul celor care prezintă 
doar aspecte teoretice.

Temele pe care le propune vizează:

- Atragerea la bibliotecă a preşcolarilor şi elevilor; 

- Publicul activ pe piaţa muncii versus Utilizator inactiv 
al bibliotecii (atragerea la lectură a persoanelor active 
profesional, dar care nu frecventează biblioteca);

- Biblioteca şi categoriile defavorizate de public;

- Ghid de bune practici în atragerea şi fidelizarea 
publicului. Exemple.

Mihaela Penaru
Președinte

ANBPR - Filiala Argeș

Conferinţa ANBPR BiblioPublica 2017, cu tema 
„Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor” 
va avea loc în perioada 27-28 aprilie 2017, la București.

Tema ediției de primăvară a Conferinței ANBPR din 
acest an se dorește a fi un prilej de reflecție privind activitatea 
bibliotecilor, de data aceasta din perspectiva implicării în 

activități creative pentru utilizatori.

Mihaela Penaru
Președinte

ANBPR - Filiala Argeș

Queensland este unul dintre cele 6 state ale Australiei, 

aflat în estul ţării, supranumit "statul însorit" (sunshine state) 

datorită vremii frumoase de care se bucură şi a nenumăratelor 

atracţii tropicale ce se găsesc pe coasta pacifică a acestuia. 

Brisbane care este capitala statului Queensland și este al treilea 

mare oraș al Australiei.

Biblioteca de Stat din Queensland, se găsește în Centrul 

Cultural Queensland, clădirea South Bank, un complex artistic, 

de pe râul Brisbane, care cuprinde mai multe muzee și galerii de 

artă și este principala bibliotecă de cercetare și de referințe 

oferită oamenilor din statul Queensland, de către guvernul de 

stat. Biblioteca Publică din Brisbane, a fost înființată de 

guvernul colonial din Queensland în 

1896, urmând ca în 1898 să-și schimbe 

denumirea în Biblioteca Publică din 

Queensland. Accesul publicului a fost 

permis din anul 1902. În 1934, John 

Oxley,  a  înfi in ța t  „Bib l io teca 

Memorială Oxley” (astăzi Biblioteca 

John Oxley), care era un centru de 

cercetare și studiu local al statului 

Queensland. În 1971, Biblioteca 

Publică, a devenit Biblioteca de Stat. 

În 2006, biblioteca se mută în sediul 

actual, o clădire cu 5 etaje și program cu publicul de luni până joi, 

de la ora 10 la ora 20, iar de vineri până duminică de la ora 10 la 

ora 17.

Ca servicii, biblioteca pune la dispoziție comunității:

F Acces la colecții, inclusiv la cele 50000 de imagini 

Queensland-Copyright donate gratuit prin Wikimedia 

Commons;

F Cărți și alte materiale pentru bibliotecile publice din 

Queensland;

F Servicii de specialitate pentru bibliotecile publice;

F Expoziții publice, programe și împrumuturi de expoziții în 

școli și alte organizații comunitare;

F Programe de informare în cercetare, cultură informațională, 

utilizarea internetului și digitizarea întregului Queensland, 

atât pentru bibliotecari, cât și pentru comunitate;

F Centrul de cultură digitală, The Edge, pentru tineri;

F Computere și internet, copiere și imprimare;

F Servicii de bibliotecă pentru Aborigeni și locuitorii din 

Strâmtoarea Torres.

 Pentru mai multe informații despre Biblioteca de Stat 

din Queensland, vă invit să 

accesați site-ul:

http://www.slq.qld.gov.au/

Eduard Fîșcă

Trainer

Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu” Argeș

Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci

Conferința BiblioPUBLICA 2017

Biblioteca de Stat din Queensland, Australia

Știri

Biblioteci de pe meridianele lumii
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Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România (Filiala Argeș) din cadrul Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu” Argeș, în parteneriat cu Școala 
Gimnazială „George Topârceanu” Mioveni și Biblioteca 
Orășenească Mioveni au organizat în data de 22 martie 2017, 
activitățile intitulate „Caruselul poveștilor” și „Competențe 
digitale europene”. 

Prima activitate a avut ca scop promovarea lecturii, 
dezvoltarea plăcerii de a citi și stimularea creativității. Elevii 
claselor a III-a, au fost împărțiți în trei echipe - Albinuţele, 

Buburuzele şi Fluturaşii - 
în  vederea dezlegări i 
misterelor ghicitorilor, a 
rezolvării de rebusuri și a 
recunoașterii operei şi 
autorului după text şi 
i m a g i n e .  O d a t ă  c e 
concursul a luat sfârşit, 
copiii ne-au demonstrat că 
pot fi și ei personaje din 

povești și, îmbrăcați adecvat personajului prezentat, ne-au 
plimbat imaginar prin lumea basmelor si a poveștilor. 

La finalul activității, doamnele bibliotecare Mihaela 
Penaru și Carmen Frâncu i-au premiat pe câștigătorii 
concursului (Petrăchescu Raluca – Premiul I, Răducu Ștefania – 
Premiul II și Tudorescu Afrodity - Premiul III), oferindu-le 
acestora și tuturor copiilor prezenți la această activitate, diplome 

și cărți din partea Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu”Argeș. 
Cea de-a doua activitate a urmărit să dezvolte 

capacitățile tinerilor de a lucra cu instrumente de informare și 
comunicare online, abilități necesare în dezvoltarea personală și 
profesională. Elevii care au participant la această activitate au 
învățat de la domnișoara bibliotecar, Ionela Panait, cum să 
realizeze un CV în format Europass și de ce este nevoie de un 
astfel de document, iar Eduard Fîșcă i-a învățat cum să realizeze 
o prezentare interactivă cu 
ajutorul platformei Prezi.

 Asociația ANBPR 

– Filiala Argeș își propune 

să realizeze mai mult 

acț iuni  de acest  gen. 

Î n t r e g u l  p r o g r a m  d e 

activități planificate în 

localitățile din județul 

Argeș, poate fi urmărit pe site-ul bibliotecii, la adresa:

http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/anbpr-filiala-

arges/

      
Mihaela Penaru

Președinte
ANBPR - Filiala Argeș

Ziua Culturii Naționale reprezintă  nu numai o zi în care 
celebrăm ''Luceafarul'' poeziei româneşti, dar şi o zi de reflecţie 
asupra culturii române, a esenţei românismului din sufletul 
oricăruia dintre noi.

La împlinirea a 167 de ani de la naşterea lui Mihai 
Eminescu, Biblioteca Orăşenească Topoloveni a marcat acest 
eveniment prin expoziţie de carte dedicată acestei zile precum şi 
prin două manifestări în parteneriat cu Liceul Teoretic “Ion 
Mihalache”.

Prima s-a desfăşurat în colaborare cu domnul prof. de 
filosofie Badea Gheorghe, în data de 16 ianuarie. Cea de-a doua 
activitate a avut loc pe 17 ianuarie sub coordonarea doamnelor 
profesor de limba şi literatura română: Anca Vlaicu, Silvia 
Fugulin, Mariana Ivan şi Corina Marinescu.  Elevii prezenţi în 
număr mare au recitat creaţii eminesciene, au făcut prezentări 
ale operei poetului, dar şi scurte enunţuri privind viaţa din 

spatele operei.
M u l ţ u m i m 

p a r t i c i p a n t e l o r 
pentru seriozitatea cu 
care au tratat această 
temă: Brichiuşi Oana 
cu lucrarea:„Nebun 
al artei cuvântului”, 
C i o c a n  Te o d o r a  

„Eminescu: incipit și apus”, Curceanu Mădălina: „Din 
noaptea…”, Gojgărea Miruna : „Pe lângă plopii fără soț”, Moise 
Alexandra „Eminescu”, Gheorghe Alexandra „Mihai 
Eminescu-perspective”, Badea Cosmin cu lucrarea „Eminescu, 
ultima floare a romantismului”, Mărăşoiu Alexandru „Mihai 

Eminescu-perspective”, Călinel Ioana „Eminescu-meteor din 
alte lumi”, Duicu Andreea „Eminescu din spusele lui N. Iorga si 
Marin Sorescu”, Manolescu Bianca „Opera eminesciana”, 
Voicu Bianca cu lucrarea „Viața lui Mihai Eminescu în versuri” 
ș i  M o c i o c  C o r i n a 
„Eminescu în timp şi 
spaţiu”. Nu îi uităm nici pe 
ceilalţi participanţi care au 
răspuns provocarilor de a 
recita din opera poetului și 
de  a  i den t ifica  t i t l u l 
poeziilor.

 Conchid prin spusele profunde ale unuia dintre elevi, 

care cred că a surprins esenţa prin urmatoarea frază: „Timpul, 

iubirea, istoria, natura, condiţia geniului, cea a artistului, totul 

izvorăşte din cele mai adanci lăcaşe ale sufletului său, 

transpunându-l în file de carte şi chiar mai departe, 

fragmentându-l piesă cu piesă, fărâmă cu fărâmă în ritmuri dulci 

şi-n rime amare, recreându-l pe artist în lumea sa a culorilor de 

pastel, a formelor armonioase, a umbrelor fumegând a mister, o 

lume a împlinirii, în care şi sufletele noastre se regăsesc.” Corina 

Mocioc.

Oana Marinică Mustățea
Bibliotecar,

                                                        Biblioteca Orășenească 

Topoloveni

Ziua Culturii Naționale sărbătorită la 
Biblioteca Orășenească Topoloveni

ANBPR - Filiala Argeș în mijlocul tinerilor argeșeni

Se întâmplă în bibliotecile din Argeș
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