
CUPRINS

Editorial
Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor ....

Formare profesională
Statistică și evaluare - Întâlnire profesională anuală ......................
Partnering Starter privind facilitarea parteneriatelor adresate 
promotorilor culturali ...................................................................

Educative: activități, cursuri
Prietenie...pe o...sfoară .................................................................
Arta de a scrie frumos și ornarea caligrafiilor ................................
Copilărie, dans - joc, bucurie .........................................................

Conferințe, simpozioane și mese rotunde
Conferința Design Thinking For Libraries ...................................
Familia într-o lume în continuă schimbare ....................................
Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci ................
Promovarea proiectelor cu fonduri europene în regiunea Sud-
Muntenia ......................................................................................

Cultural
2 zile de festival de C*ARTE ........................................................
Eveniment editorial, cu binecuvântare arhierească .......................
Biblioteca te citește. Tu ascultă și bucură-te! .................................

Expoziții și vernisaje
Societatea Academică Română. 150 de ani în serviciul națiunii 
române .........................................................................................

Știri
Salonul Internațional de Carte - Bookfest .....................................
Concursul Național de Lectură „Bătălia Cărților” .........................
Paștele - Fantezie, culoare, spiritualitate .......................................

Se întâmplă în bibliotecile județului Argeș
Templierii Lucrurilor Simple vin la bibliotecă ..............................

Biblioteci de pe meridianele lumii
Biblioteca Alexandrina din Alexandria, Egipt ..............................

2

3

3

4
4
5

5
6
6

7

8
8
9

10

10
11
11

11

12

ISSN: 2285 - 8733BIBLIOSPHERE
Numărul 2/2017

Buletin informativ al ANBPR - Filiala Argeș

Aprilie - Iunie

Europa - spațiu al diversității și
al valorilor ......................................7



Editorial

Bibliotecile – parteneri în 
dezvoltarea creativă a utilizatorilor

În perioada 27-28 aprilie 2017 a avut loc, la 
București, Conferința Asociației Naționale a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România cu 
tema Bibliotecile – parteneri în dezvoltarea creativă a 
utilizatorilor.

Ca de fiecare dată, conferința din această 
primăvară a fost organizată în preajma Zilei 

N a ț i o n a l e  a 
Bibl iotecarului  ș i 
Zilei Internaționale a 
Cărții și a Drepturilor 
de Autor. Peste 150 de 
p a r t i c i p a n ț i  d i n 
România și străinătate 
s-au reunit pentru a 
realiza un schimb de 
bune practici. 

Cuvântul de început a revenit doamnei 
președinte ANBPR, Sorina Stanca, care a 

menționat „cu acest prilej, ne propunem să aducem în 
discuție importanța bibliotecilor în procesul de educare 
și dezvoltare creativă a utilizatorilor, precum și în 
coagularea inițiativelor de proiecte orientate pe nevoile 
audiențelor noastre. Credem cu toată convingerea că 
biblioteca publică are capacitatea de a stimula 
transformări de substanță la nivelul comunității. De 
aceea, ne-am propus să implicăm în această ediție de 
primăvară a Conferinței ANBPR câțiva specialiști de 
prestigiu de peste hotare, precum și reprezentanți ai 
bibliotecilor la nivel național, care să aducă la rampă 
exemple relevante de biblioteci dinamice și creative”.

Au lua t  cuvântu l  ce i  pa t ru  exper ț i 
internaționali invitați la eveniment – 

Brandy Bates din SUA, inițiatoarea proiectului „Citim 
Împreună România”, Lakki Patey din Norvegia, Marina 
Giareni din Grecia și Dinka Spirovska din Bulgaria – 
care au vorbit despre educația creativă a adulților și 
despre abordarea inovativă a dezvoltării prin cultură. 

Și, ca o noutate, anul acesta a făcut parte din 
prezidiu Adriana Szekely, președintele 

Asociației Bibliotecarilor din România care a vorbit 
despre obiectivele comune ale celor două structuri și 
despre importanța colaborării între structurile existente 
în acest domeniu.

Delegația filialei ANBPR Argeș a cuprins un 
număr de membri numeros la această ediție 

a Conferinței, dând astfel posibilitatea fiecăruia de a 
participa activ la toate atelierele desfășurate în cele două 
zile. Agenda conferinței a fost structurată pe diverse 
teme: creativitate, inovație, parteneriate, comunicare, 
arta de a spune și crea povești și voluntariat. Au fost puse 
în valoare programele și serviciile bibliotecilor, mereu în 
schimbare, în care abordările diferite determină și 
diversificarea ofertei cultural-educative a bibliotecilor 
mici și mari deopotrivă. Dintre atelierele paralele 
menționăm: “Servicii pentru public organizate cu 
implicarea voluntarilor”, “Comunicarea și gândirea 
laterală”, “Introducere în facilitarea parteneriatelor”, 
“Design Thinking”, “Lectura intergenerațională-resursă 
de inovație pentru utilizatori”. 

ANBPR a jucat un rol important în 
deschiderea comunităților locale către 

modernitate și inovație. Bibliotecarii publici lucrează 
îndeaproape cu membrii comunității, fiind preocupați de 
dezvoltarea și consolidarea unor parteneriate durabile cu 
aceștia. Fie că vorbim de adulți activi profesional, de 
tineri, de seniori sau de reprezentanți ai grupurilor 
vulnerabile, biblioteca publică este spațiul în care aceștia 
regăsesc o ofertă generoasă de servicii și oportunități.

Mihaela Penaru 
Președinte

ANBPR – Filiala Argeș
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Formare profesională

Secțiunea Statistică și Evaluare din cadrul Asociației 
Bibliotecarilor din România, a organizat în data de 8 iunie 2017 
la București, întâlnirea profesională anuală.
 Întâlnirea profesională anuală reprezintă o cale de a 
efectua schimburi de idei, de a discuta pe marginea standardelor 

de bibliotecă, de a propune noi abordări 
ce vizează conexiunea cu mediul 
internațional sau de a găsi soluții pentru 
uniformizarea unor proceduri statistice.
 Dezbaterile din cadrul întrunirii au fost 
deschise de către președintele secțiunii, 
dr. Ivona Olariu, care a prezentat 
ord inea  de  z i ,  ș i  a  președin te i 
Consiliului Director ABR, doamna 
Adriana Szekely.
 Pe lângă membrii ABR de la Biblioteca 
Centrală Universitară Iași, Biblioteca 
ASE București, Biblioteca Județeană 

“V.A Urechia” Galați, au fost invitate să participe activ la 
discuțiile cu privire la armonizarea formularelor RSA, RSU și 
CULT.1, doamna Mihaela Voinicu, membru în Consiliul de 
Conducere al ANBPR și Mihaela Penaru, președinte ANBPR-
Filiala Argeș și membru în Comisia de Statistică de bibliotecă și 
evaluarea performanțelor a ANBPR. 
  Scopul întâlnirii a fost acela de a găsi o modalitate de a 
colecta într-un singur loc toate datele statistice. Deoarece datele 

din Cult.1 și RSA sunt aproape identice, având foarte puține 
diferențe, după o reanalizare a acestora, s-a stabilit ca până în 
luna septembrie să se construiască o machetă unde se vor aduna 
toate datele statistice din RSA și CULT.1.
 Buna colaborare între INS și asociațiile profesionale ale 
bibliotecarilor va putea reglementa pe viitor conținutul 
formularului CULT.1, astfel încât datele colectate anual din 
biblioteci să corespundă realităților din aceste instituții, să 
evidențieze ceea ce este relevant în activitate și, mai ales, să nu 
pună bibliotecile în dificultate de a raporta anumite cifre din 
cauza imposibilității evaluării lor corecte. Totodată, asociațiile 
profesionale trebuie să aibă acces la aceste date pentru a putea fi 
prelucrate și folosite în formularea strategiilor și obiectivelor.

Mihaela Penaru
Președinte 

ANBPR-Filiala Argeș

În data de 22 mai 2017, la Biblioteca Națională a 

României a avut loc un workshop despre facilitarea 

parteneriatelor, susținut de Sanda Foamete - trainer autorizat 

în domeniul facilitării parteneriatelor și broker acreditat de 

Partnership Brokers Association din Marea Britanie. 

Acest atelier a fost organizat de ANBPR și face parte 

din proiectul PartneringStarter - un serviciu modern, 

personalizat, menit să sprijine bibliotecile în activitățile 

privind facilitarea parteneriatelor, finanțat de Bill & Melinda 

Gates Foundation prin 

intermediul Future Library 

Grecia, în contextul INELI 

Balkans Network.  

P r i n  a t e l i e r u l 

”PartneringStarter privind 

facilitarea parteneriatelor 

a d re s a t  p ro m o t o r i l o r 

culturali”, ANBPR dorește 

să contribuie la introducerea în mentalul colectiv a 

conceptului de broker de parteneriate și la crearea unei culturi 

organizaționale coerente privind rolul și importanța 

parteneriatelor.

Temele abordate în cadrul atelierului au fost: 

avantajele/riscurile în alegerea partenerilor și cultivarea 

colaborării, cum gestionăm parteneriatele, beneficiile aduse 

de parteneriat vs implicațiile parteneriatelor asupra vieții 

organizațiilor.

La acest workshop au participat bibliotecari de la 

bibliotecile județene din țară, reprezentanți ai ONG-urilor și 

firmelor. Biblioteca Județeană Argeș a fost reprezentă la acest 

atelier de bibliotecarele Gabriela Rădulescu și Oana Turcu, care au 

aflat informații utile despre brokerul de parteneriate, parteneriatul 

multi-stakeholder, elementele care favorizează sau blochează 

formarea unui parteneriat și despre provocările încheierii unui 

parteneriat.

Prin intermediul PartneringStarter, ANBPR a venit în 

sprijinul bibliotecilor publice, al ONG-urilor și entităților de 

bussines active la nivel comunitar, ajutându-le să conștientizeze 

menirea lor de catalizator socio-economic și de centre de influență, 

învățare și dezvoltare a parteneriatelor public-private.

În urma acestui atelier cursanții au ajuns la concluzia că 
încheierea unui parteneriat ține de context, de stabilirea unor 
relații. De asemenea parteneriatul favorizează schimbarea și este o 
soluție temporară sau de lungă durată.

Gabriela Rădulescu

Bibliotecar
compartiment 

Comunicarea colecțiilor și 
informare comunitară
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PartneringStarter privind facilitarea parteneriatelor
 adresat promotorilor culturali



Educative: activități, cursuri

Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, marcată 

anual pe 2 aprilie, este prilejul ideal pentru promovarea 

literaturii pentru copii și stimularea dorinței de lectură a celor 

mai mici cititori. Data de 2 aprilie nu a fost aleasă întâmplător, 

ca sărbătoare a cărților pentru copii - ea coincide cu ziua de 

naștere a celui mai îndrăgit autor de basme, Hans Christian 

Andersen. 

În 2011, Secția pentru Copii din cadrul Bibliotecii 

Județeane Brașov a 

inițiat și demarat un 

P a r t e n e r i a t 

Educațional Național 

–  P r i e t e n i e . . . p e 

o...sfoară, dedicat 

marelui scriitor Hans 

Christian Andersen și 

Zilei Internționale a 

Cărții pentru Copii. Anul acesta, Biblioteca Județeană Argeș a 

aderat la acest parteneriat, alături de alte 20 biblioteci 

județene din țară.

Scopul parteneriatului a fost promovarea schimbului 

de experiență interjudețean pentru a obține o perspectivă 

asupra unei imagini complete și corecte cu privire la școală și 

la instituțiile culturale din țară. De asemenea, partenerii au 

urmărit dezvoltarea simțului artistic în general și a interesului 

pentru lectură, dar și dezvoltarea creativității și formarea unor 

abilități practice.

 Parteneriatul a constat în derularea unor activități 

care includ lectura poveștilor lui Andersen în bibliotecă, 

desenarea sau colorarea unor fișe inspirate din aceste povești, 

trimiterea acestor lucrări în județele partenere și organizarea 

unei expoziții pe sfoară, cu lucrările primite din întreaga țară. 

 În luna aprilie, Biblioteca Județeană Argeș a derulat 

activități legate de tema parteneriatului, iar la final am 

constatat că 40 de copii au trimis lucrările lor pentru a fi 

expuse în alte biblioteci.

Rezultatele obținute în urma colaborării în cadrul 

acestui parteneriat au fost: promovarea schimbului de 

experiență, atragerea copiilor către bibliotecă, familiarizarea 

copiilor cu opera scriitorului H.C. Anderson și legarea unor 

prietenii altfel între copii din diferite localități. Sperăm ca și 

anul viitor să colaborăm la fel de frumos și să atragem cât mai 

multe biblioteci în acest parteneriat (biblioteci județene, dar și 

comunale).

Gabriela Rădulescu

Bibliotecar
compartiment 
Comunicarea 
colecțiilor și

 informare 
comunitară

În cadrul proiectului „Școala Altfel‟, în luna mai, în 

zilele de 15, 24 și 25 mai, Secția Colecții Speciale a Bibliotecii 

Județene „Dinicu Golescu‟ Argeș a primit vizita elevilor 

piteșteni de la Școala „Marin Preda‟, a celor de la Școala 

„Tudor Vladimirescu‟, dar și a elevilor din comuna Hârsești, 

județul Argeș, însoțiți de bibliotecara Isabela Ursu.    

Copiii au avut ocazia să realizeze o incursiune în 

lumea scrisului și a 

caligrafiei, participând 

la un minicurs intitulat 

„Caligrafia, arta scrierii 

frumoase‟. Activitatea 

se subscrie, unui proiect 

m a i  a m p l u , 

„Meșteșuguri uitate – 

Caligrafia și Legătoria 

de carte‟, iniţiat în 2014, de către bibliotecarele Lucreţia Picui 

şi Gabriela Tomescu. Anul acesta s-a derulat cel de-al cincilea 

modul de curs. 

Într-o atmosferă destinsă, Gabriela Tomescu le-a 

povestit în mod interactiv, cum și când a apărut scrisul, care au 

fost instrumentele de scris folosite de-a lungul timpului, copiii 

fiind familiarizați cu secretele fabricării papirusului, 

pergamentului şi hârtiei, cu arta ornării manuscriselor 

medievale cu letrine realizate din emulsie de aur sau de argint, 

însoțite de miniaturi caligrafiate cu pigmenți naturali din 

plante.

 Pentru a înțelege și mai bine, le-au fost prezentate 

diverse legături și ferecături de carte, cărți vechi românești și 

un pergament, conținând un fragment din Torah, Cartea 

sfântă a evreilor, toate acestea aparținând Secției Colecții 

Speciale. Apoi, copiii au trecut în revistă principalele tipuri de 

scriere de pe mapamond, răsfoind albume de caligrafie și de 

tehnică a scrierii, existente în colecțiile bibliotecii sau 

achiziționate special pentru proiectul menționat.

În a doua parte a expunerii, alături de Lucreția Picui, 

elevii prezenți au deprins tehnica și arta de a caligrafia cu tocul 

cu peniță, cu pana de gâscă, dar și cu calamul, litere majuscule 

și minuscule, învățând tehnica construirii după anumite reguli 

caligrafice a literelor, dar și arta anluminării și a ornării 

acestora, pentru realizarea de letrine și miniaturi.  

La finalul întâlnirii, punându-și imaginația la 

încercare, copiii au fost invitați să realizeze propria 

monogramă, folosind tehnicile caligrafice învățate.

Gabriela Tomescu
Bibliotecar

compartiment 
Comunicarea colecțiilor și 

informare comunitară
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Arta de a scrie frumos și ornarea caligrafiilor 



Data de 1 Iunie este mai mult decât ziua copilului, este 
un prilej de a sărbători unicitatea acestuia, puritatea sa.

Pentru copii, această zi este una deosebită, este o zi în 
care pot face ce vor, sunt liberi şi au totul la dispoziţie, pentru ei 

organizându-se activităţi 
speciale şi jocuri specifice 
vârstei.

O lume a copilăriei 
trăită la maximă intensitate 
c u  o c a z i a  Z i l e i 
I n t e r n a ţ i o n a l e  a 
Copilului 1 Iunie s-a 
desfășurat și la Biblioteca 
J u d e ț e a n ă  „ D i n i c u 

Golescu” Argeș unde, pe întreg parcursul zilei s-au desfășurat 
mai multe ateliere. Ne-am strecurat în lumea copilăriei cu 
nostalgia amintirilor, antrenându-i şi pe cei de drept, micuţii 
utilizatori ai bibliotecii, la diverse activităţi dedicate lor. 

Am intrat în lumea magică a măștilor unde ne-am 
închipuit că suntem în faimosul Carnaval din Veneția. Fete, 
băieți, fiecare și-a ales și decorat masca după propriul plac, ca 
mai apoi să defileze ca niște adevărate personalități invitate la un 
bal mascat.

Am părăsit frumoasa lume a măstilor și, ca niște buni 

ecologiști, am reciclat dând viață unor role de hârtie 
transformându-le în niște frumoși fluturași. Pentru că toate 
aceste lucruri minunate s-au petrecut în bibliotecă, în prim 
planul activității a fost cartea, iar această temă a reinventării prin 
reciclare s-a legat de minunata legendă a fluturilor.

În partea a doua a zilei ne-am întors la tradiții. Pensula și 
culoarea ne-au fost prieteni de nădejde, pe farfurii si căni de lut 
am încercat să transpunem motive populare românești. Cum 
îndemânarea am avut-o, alături de pictură, cântec și poezie, 
rezultatul a fost unul de excepție.

 
Carmen Frâncu

Bibliotecar
compartiment Comunicarea colecțiilor și informare 

comunitară

 În perioada 6-7 aprilie, Biblioteca Județeană 
”Christian Tell” Gorj și Fundația PROGRESS au propus 
pentru bibliotecile publice din România două zile de discuții, 

prezentări și ateliere în 
c a d r u l  C o n f e r i n ț e i 
Design Thinking for 
Libraries. Au participat 
p r o f e s i o n i ș t i  î n 
domeniul construirii 
serviciilor de bibliotecă, 
cent ra te  pe  nevoi le 
utilizatorilor,  dar și 
p r o f e s i o n i ș t i  d i n 

domeniul brand designului și marketing-ului. La eveniment 
au fost prezenți 79 de bibliotecari, reprezentanți a 25 de 
biblioteci publice din țară, dintre care și Biblioteca Județeană 
”Dinicu Golescu” Argeș, reprezentată de Oana Antonescu și 
Dana Tudose.

Obiectivul evenimentului a fost de a crea ocazia și 
condițiile ca bibliotecarii să fie inspirați și să inspire 
dezvoltarea de noi servicii, gândite din perspectiva 
beneficiarului. De asemenea s-a urmărit ca participanții să 
disemineze informațiile, experiențele și mai ales, 
metodologiile care pun în practică o idee, un serviciu de 
bibliotecă. Pe parcursul celor două zile, bibliotecarii din țară 
au participat la ateliere de lucru sistematizate pe subiecte de 
interes.

Hai să gândim viitorul împreună! În multe 
comunități din întreaga lume, bibliotecile publice sunt în 
continuare unicul loc în care orice persoană, indiferent de 
nivelul de educație sau de calificare, poate avea acces la 

informații. Provenim din lumi diferite, background educațional 
diferit, mentalități diferite iar biblioteca are menirea de a-i îndruma 
pe oameni către ce trebuie să aleagă dar și ce direcție le este 
potrivită. Aceasta trebuie să țină pasul noului și să se integreze 
repede, ca element indinspensabil, în societatea informației.

Având în vedere evoluția rapidă a informațiilor, biblioteca 
are nevoie periodică de schimbare și inovare, dar și de noi abordări. 
Design Thinking-ul este una dintre aceste abordări dar și o metodă 
pentru rezolvarea practică, creativă, a problemelor în scopul 
generării de soluții. 

Design Thinking-ul presupune parcurgerea a șapte etape: 
definirea, cercetarea, ideea, prototipul, alegerea, implementarea și 
învățarea. În cadrul acestor șapte pași, pot fi încadrate probleme, pot 
fi create mai multe idei și pot fi alese cele mai bune răspunsuri.

Provocările cu care se confruntă bibliotecarii sunt reale, 
complexe și variate. iar adoptarea mentalității unui design creativ, 
permite observarea problemei ca oportunitate și oferă încrederea 
pentru a începe creerea de soluții transformative.

Oana - Adriana Antonescu
Bibliotecar

compartiment 
Comunicarea colecțiilor 
și informare comunitară

Copilărie, dans – joc, bucurie

Conferința Design Thinking For Libraries

Conferințe, simpozioane și mese rotunde
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Sala de conferință a Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu” Argeș a găzduit luni, 15 mai, Simpozionul Național 
dedicat Zilei Internaționale a Familiei, Ediția a VIII-a cu  tema  
„Familia  într-o lume în continuă schimbare ″.

Evenimentul, organizat de Asociația Social Impact și 
Filiala Argeș a Colegiului Psihologilor din România, a reunit 
specialiști din diverse domenii, ce au abordat problematica 

f a m i l i e i  d i n  m a i  m u l t e 
perspective.

Alături de organizatori, 
au participat reprezentanți ai 
inspectoratelor de poliție și ai 
sistemului penitenciarelor, 
angajatori din mediul privat, 
luc ră to r i  d in  ONG-ur i  ce 

activează în plan social, specialiști în domeniul resurselor 
umane, psihologi, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, cadre 
didactice din învățământul universitar și preuniversitar, cadre 
medicale, reprezentanți ai scenei economice a județului.

În prima parte a workshop-ului, Andreea Arsene – 
psihoterapeut sistemic de familie și cuplu din Anglia - a 
împărtășit celor prezenți experiența acumulată și a făcut o mică 
prezentare a serviciilor dedicate sănătății mentale în UK, 
prezentând și un studiu de caz: terapie de familie în serviciul 
pentru copii și adolescenți, abordare multidisciplinară - 
Synopsis of a successful case.

Un alt moment a fost dedicat Alexandrinei Elena 
Hilberdinc, asistent social în Anglia, care a prezentat seviciile 
dedicate acestui domeniu în UK.

Anișoara Liță, psiholog clinician în psihopedagogie 

specială, a demonstrat rolul improvizației muzicale, care 
reprezintă o formă a meloterapiei active în dezvoltarea 
autonomiei la persoanele cu autism.

Carmen Teodor,  psihoterapeut sistemic de familie si 
cuplu la Unifam Counselling and Mediation, un alt invitat 
special, a transmis informații despre practica psihoterapeutică în 
Australia, prezentând organizarea funcțională și modelele 

terapeutice precum și rolul psihologului în 
spațiul european.

C e l e l a l t e  l u c r ă r i  a u  v i z a t 
psihoeducația parentală, problematica 
divorțului, implicațiile psihologice ale 
mesei în familie, siguranța familiei din 
perspectiva ISU, fobiile specifice la copii și 
adolescenți, fiecare temă, de înaltă calitate, 
urmând să fie cuprinsă  într-un volum ce va 
aborda problematica familiei aflată în 

continuă schimbare.
O achiziție importantă a manifestării a fost Programul 

pentru creșterea rezilienței - acea componentă care se traduce 
prin „personalitate de supraviețuitor”, atât de necesară în această 
lume, care oferă suport pentru unele încercări de viață extreme, 
fără repercusiuni psihice.

Oana Turcu

Bibliotecar

compartiment Evidența documentelor de bibliotecă,

statistică și schimb interbibliotecar

Familia într-o lume în continuă schimbare
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În perioada 29 - 31 mai, s-a desfășurat la Brăila cea de-a 
VII -a ediție a Simpozionului Național „Mijloace moderne de 
atragere a publicului în bibliotecă”.

Evenimentul a reunit specialiști în relațiile publice din 
bibliotecile românești și din Republica Moldova care au 
demonstrat din nou dorința de a-și împărtăși unii altora 
experiențele și modalitățile originale de promovare și de 
adaptare a serviciilor oferite la nevoile și așteptările publicului 
țintă.

În deschiderea Simpozionului a vorbit Dragoș Adrian 
Neagu, directorul Bibliotecii Județene „Panait Istrati”, care a 

subliniat importanța schimbărilor 
de bune practici în atragerea și 
fidelizarea publicului.

E v e n i m e n t u l  a  f o s t 
moderat în cele două zile de dialog 
deschis, în care cei prezenți și-au 
expus și au dezbătut proiectele 
aplicate în anul 2017 în propriile 
b ib l io tec i ,  de  reprezenta tu l 

bibliotecii gazdă, Claudiu Brăileanu.
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a fost 

reprezentată la acest eveniment de două dintre bibliotecarele 
Secției pentru Copii și Tineret, Oana Antonescu și Rădulescu 
Gabriela.

Acceptarea la această conferință s-a făcut în urma 
aplicării lucrării cu titlu „Arta de a vorbi frumos și 
convingător” - proiectarea și organizarea unui curs de dicție și 
intonație, destinat copiilor cu vârsta de 11-12 ani, implementat 

în februarie 2016, ce a avut ca scop dezvoltarea abilităților 
copiilor la nivelul discursului public argumentat și convingător. 

În cadrul prezentării menționate, s-au adus în discuție 
exemple practice care determină nevoia periodică de schimbare 
și inovare a serviciilor de bibliotecă destinate copiilor și 
tinerilor, grupurile țintă cărora se adresează „Secția pentru Copii 
și Tineret”, dar și de adaptare a bibliotecii la nevoile comunității, 
justificând astfel dorința de a rămâne relevantă pe o piață care se 
transformă și se dezvoltă.

La acest simpozion, au participat cu lucrări și alți 
bibliotecari de la bibliotecile județene din Teleorman,  Ialomița,  
Gorj, Olt, Botoșani, Galați, Arad, Constanța, Brașov, Iași, 
precum și din Chișinău.

Participarea la această conferință a fost una interesantă, 
evenimentul a îmbinat armonios experiențele, exemplele 
practice și discuțiile, fiind atins scopul principal, acela de a afla 
lucruri noi, idei, pe care le putem aplica în bibliotecile noastre.

Oana Adriana 
Antonescu
Bibliotecar

compartiment 
Comunicarea colecțiilor 
și informare comunitară

Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci



 Pentru celebrarea Zilei Europei, Centrul Europe Direct 
Argeș a organizat evenimentul ”Europa - spațiu al diversității și 
al valorilor”. Deschiderea oficială a evenimentului s-a făcut 
într-o atmosferă de sărbătoare, cu baloane, steagurile Uniunii 
Europene și cu multă voie bună.
 În 2017, am pregătit surprize inedite pentru cetățenii 
argeșeni și anume 2 expoziții vernisate în holul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș.
 Expoziția de desene cu flori ”Înflorim Europa” este un 
proiect derulat în parteneriat cu Asociația ARTHIS - La Maison 

Culturelle Belgo-Roumaine 
A.S .B.L.  d in  Bruxel les , 
B e l g i a .
Lucrările au fost realizate de 
către voluntarii Centrului 
Europe Direct Argeș cu diferite 
materiale (orez, linte, boabe de 
piper, frunze, fasole, sfoară, 
discuri demachiante, hârtie, 
spaghete, boabe de porumb, 

frunze de dafin etc.), folosind îmbinarea mai multor tehnici de 
lucru. Cele mai bune 3 lucrări au fost trimise la Galeria Arthis din 
Bruxelles pentru a participa la jurizarea finală, având șansa de a 
fi expuse acolo în prima parte a lunii iunie 2017. 
 Expoziția stradală cu caracter internațional ”Caravana 
//Secvențe 2017” a fost realizată în parteneriat cu Clubul de 
Turism și Arte Escamonde Ploiești. În cadrul acestei expoziții 
stradale, au fost prezentate 25 de proiecte și serii de fotografii, 
realizate de 25 de artiști cu renume național și internațional.
 Pentru a implica cât mai mult comunitatea foto locală, ne-
am dorit să expunem și o serie de fotografii realizate de un 
argeșean. Fotograful argeșean expus în Caravana Secvențe 2017 
este Ana Maria Gîlcescu. Timp de 5 luni, caravana va ajunge în 
majoritatea orașelor importante din țară, prezentând publicului o 

selecție de imagini documentare și artistice, semnate de 
fotografi din 10 țări.
 Atelierul de desene cu flori din Europa a pus la contribuție 
imaginația copiilor prezenți la eveniment, iar sesiunile de 
informare despre marile progrese înregistrate de România în 
ultimii 10 ani și despre oportunitățile de studiu în țări europene 
au suscitat interesul tinerilor participanți.

 I n v i t a ț i  s ă  s u s ț i n ă 
prezentări despre temele 
menționate au fost Cătălin 
Munteanu - președintele 
Clubului de Turism și Arte 
Escamonde Ploiești și 
Mar in  Toma -  l ec to r 
universitar doctor în cadrul 
Facultății de Științe Socio-
Umane de la Universitatea 

din Pitești.
 Concursul de cultură generală, cu extrageri din sfert în 
sfert de oră și premiile surpriză au reprezentat atracția principală 
a evenimentului, toți cei prezenți dorind șansa de a-și etala 
cunoștințele generale și de a câștiga materialele promoționale 
o f e r i t e  d e  E u r o p e  D i r e c t  A r g e ș . 
 Spre seară, am fost alături de Consiliul Județean Argeș la 
evenimentul de promovare a minorităților etnice din Argeș, 
prilej de distribuire de materiale informative pe teme privitoare 
la drepturile cetățenilor europeni, incluziune socială, 
solidaritate și diversitate culturală tuturor argeșenilor interesați 
de tematica europeană.

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș

Europa - spațiu al diversității și al valorilor
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Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural 
Consulting™ Group -  au www.fonduri-structurale.ro
desfășurat, în luna iunie 2017, conferința „Succesul 
e...MOLIPSITOR!” – Regiunea Sud Muntenia organizată în 
parteneriat cu Banca Comercială Română și Banca Transilvania. 
Conferința s-a bucurat de sprijinul Trandafir & Associates, 

E g g h e a d  A d v e r t i s i n g  ș i 
Asociației Centrul pentru o 
Societate Durabilă, în calitate 
de parteneri ai campaniei 
„Succesul e...MOLIPSITOR!” 
și a fost susținută de Centrul 
Europe Direct Argeș și Web 
Innovation, în calitate de 
parteneri regionali.

Evenimentul a fost deschis de doamna Angela Cristea, șef 
al Reprezentanței Comisiei Europene în România și Dragoș 
Jaliu, partener Structural Consulting Group – www.fonduri-
structurale.ro

Întreaga acțiune a inclus prezentări ale unor proiecte de 
succes, studii de caz cu privire la implementarea unor concepte 
inovatoare în proiectele cu finanțare europeană și o secțiune 
interactivă „Să învățăm de la experți”. În cadrul acestei secțiuni, 
au fost prezentate informații practice legate de achizițiile publice 
și finanțarea start-up-urilor, iar speakerii au răspuns întrebărilor 
publicului. 

Conferința „Succesul e...MOLIPSITOR!” este parte a 

Caravanei Fondurilor Structurale și cuprinde:
· 8 conferințe regionale de descoperire a succesului,
· Gala Fondurilor Structurale – ediția a II-a,
· „Let's Talk Impact” – materiale de prezentare, într-un 

format „user-friendly”, a impactului utilizării fondurilor 
europene în perioada 2007-2013 la nivelul României.

Pe 15 decembrie 2017, va avea loc la București, cea de-a 
doua ediție a Galei Fondurilor Structurale. În cadrul Galei vor fi 
apreciate și premiate proiecte finanţate din fonduri europene (dar 
și din surse alternative) care au generat impact și au adus valoare 
adăugată şi care pot genera efect multiplicator prin „puterea 
exemplului”.

Înscrierea proiectelor la Gală se va putea face prin 
completarea unui formular și transmiterea acestuia online. 
Proiectele ce vor fi premiate vor fi decise în urma jurizării, care 
se va face pe fiecare dintre cele 8 secţiuni de către un juriu format 
din 3 membri - profesioniști în domeniul finanțărilor europene şi 

personalități cu competențe 
recunoscute în domeniile care 
fac obiectul secțiunilor. 

   Ionela Panait
Consilier comunicare

Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu 

Golescu” Argeș

Promovarea proiectelor cu fonduri europene în regiunea Sud-Muntenia

http://www.fonduri-structurale.ro/


 Sărbătoarea Internaț ională  a  Cărț i i  ș i  a 
Bibliotecarului a fost mai lungă, mai plină, mai densă, anul 
acesta, la Pitești, la Biblioteca ”Dinicu Golescu”, unde  - în zilele 
de 24 și 25 aprilie – publicul a avut de unde alege, pentru minte și 
pentru inimă.
 ”Cartea ca destin” și ”Mai este nevoie astăzi de 
Bibliotecă?” au fost temele conferințelor susținute de acad. 
Gheorghe Păun și de criticii și istoricii literari Alex Ștefănescu și 
Dan C. Mihăilescu.
Alex Ștefănescu – în literatură, nu există progres, ci doar o 

succesiune de mode
 Idei de forță, verbalizate cu o 
delicatețe umană și literară, în 
stare să facă și lacrima să 
zâmbească, au fost oferite, spre 
deliciu meditativ, de criticul 
literar Alex Ștefănescu:  lectura, 
cartea, cuvântul sunt definitorii 
pentru procesul gândirii, în 
absența lor, lucrurile, lumea nu 

pot fi numite, prin urmare, nici conectate, nici raționalizate până 
la capăt; în literatură, nu există progres, ci o succesiune de mode; 
suportul electronic nu trebuie perceput ca  tragedie, el este o 
alternativă la cartea de hârtie; tinerii noștri nu citesc, pentru că nu 
sunt învățați că literatura este sursă de plăcere.

Acad. Gheorghe Păun – cultura trebuie să fie proactivă
 Provocat de directorul Bibliotecii, inițiator al 
Festivalului de C*Arte, Octavian Mihail Sachelarie, acad. Gh. 
Păun a ridicat câteva mingi interesante la fileu: limba maternă 
modelează felul în care creierul funcționează; cultura trebuie să 
fie proactivă, să iasă din biblioteci, librării și din alte așezăminte 
specifice și să bată pe la toate ușile și, chiar la propriu, trotuarul;  
destinul cărții și al autorului se negociază astăzi ca orice marfă, și 
încă la nivel de nișă; importanța cărților de povești este uriașă, 
într-o lume fără sentimente și cu imaginația mutilată de ceea ce 
vede gata imaginat și ambalat.
”Omul care aduce cartea” – Dan C. Mihăilescu – 
masificarea, uniformizarea, corporatizarea au devenit modele 

de existență
Carismaticul critic și istoric literar și-a axat discursul pe 

nevoia de eufonie, de lectură virgină, lentă și cu glas tare. De 
aproape opt ani călător prin țară, în contact direct cu 
adolescenții, Dan C. Mihăilescu a remarcat că prefixele 
distrugerii -”dez” și ”anti”- abundă în vocabularul lor, că nu mai 
posedăm știința construcției lăuntrice, care presupune 
metabolizarea contrariilor, cultura nu mai are valoarea 
terapeutică de odinioară, masificarea, uniformizarea, 
corporatizarea sunt modele de existență, la care se apelează tot 
mai des, în dauna individualizării creative. Consecințele tuturor 
acestor  sunt analfabetismul moral și dezarticularea socială.

Expozițiile și recitalul de muzică și poezie au întregit 
panorama festivalului

 Expoziția artistei venezuelene Yasmina Moscovici a 
adus prospețime pe simezele Bibliotecii Județene, peisajele, 
nudurile feminine, dar mai ales florile – intense, carnale – au 
stabilit o relație de echivalență extrem de plastică între 
Venezuela trăită și Venezuela reconstituită din uleiuri pe pânză.

 Expozițiile ”Biblioteca, ieri” 
(selecție de articole despre 
Biblioteca Județeană Argeș, din 
perioada 1965-1989) și ”Carte. 
Lectură. Bibliotecă” (reviste și 
c ă r ț i  d i n  d o m e n i u l 
biblioteconomiei) au întregit 
panorama Fes t iva lu lu i  de 
C*Arte.

 Finalul – spectacol de muzică și poezie – le-a aparținut 
poetei din Constanța, Amalia Stănescu, autoarea volumelor 
”Mecanica firii” și ”Așternuturi de ploaie”, și pianistului Dorian 
Pîrvu, întors de curând în țară, după zece ani de experiențe 
profesionale noi în Grecia.

Denisa Popescu
Bibliotecar

compartiment Comunicare, media,
 evenimente și editoriale

Ceremonios, grav, cu accente lirice, evenimentul editorial, 
desfășurat luni, 29 mai, la Biblioteca Județeană Argeș. Supuse 
atenției – tomurile ”Israel și neamurile” (Ed. Academiei 
Române), autor IOAN STANCU, preot la Biserica Zlătari din 
București și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Sf. 
Muceniță Filoteia” din Pitești, și ”Învățătura despre Maica 
Domnului după Sfintele Evanghelii” (Ed. Trend) a MIRELEI-
ISABELA POPESCU, de asemenea cadru universitar, la aceeași 
instituție de învățământ, la Catedra ”Studiul Noului Testament”, 
Secția ”Biblică”.

 Lucrările au apărut cu 
b i n e c u v â n t a r e a 
Arhierească  a  IPS 
Calinic, prezent, de 
altfel, la eveniment, cu 
u n  d i s c u r s  d e 
întâmpinare, menit să 
răsplătească strădania 
celor doi autori. 
 ”Israel și neamurile”, 
recomandat călduros 

de acad. Gheorghe Vlăduțescu, face trimiteri docte la cultura 
biblică a Orientului Apropiat, la cea a Vechiului Israel, la 
Apocalipsele Vechiului Testament, la poezia tribală și națională. 
Nu lipsesc profeții mari – Isaia, profetul majestății lui 
Dumnezeu, Ieremia, profetul rugăciunii, Iezechiel, profetul 
Împărăției lui Dumnezeu – nici profeții mici, între ei – Osea, 
profetul iubirii, Amos, profetul responsabilității morale, Ilie, cel 
așteptat să se întoarcă, Agheu, profetul care trezește poporul. 
Femeile din Vechiul Testament au rezervat un capitol întreg. Le 
amintim aici pe Sarra, Rebecca, Rahila, Lia, Tamara, Miriam, 
Batșeba, Estera, Iudita, fiecare cu misiunea și cu taina ei.
 Mirela-Isabela Popescu se ocupă îndeaproape de fixarea 
reperelor biblice și tradițional-creștine, pe care se clădește 
învățătura Bisericii Ortodoxe despre Maica Domnului, maică 
spirituală a neamului omenesc – Evangheliile după  Sf. Matei și 
Marcu, după Sf. Luca, după Sf. Ioan.

Denisa Popescu
Bibliotecar

compartiment Comunicare, media, 
evenimente și editoriale

2 zile de festival de C*ARTE

Eveniment editorial, cu Binecuvântare Arhierească

Cultural
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 Miercuri, 10 mai, a demarat, la Colegiul Național 
”I.C.Brătianu”, proiectul BIBLIOTECA TE CITEȘTE. Gândit 
să atragă atenția publicului activ din Pitești, pentru care, astăzi, 
cartea și lectura sunt mai degrabă lux și moft decât nevoie și 
așteptare, proiectul s-a desfășurat de-a lungul acestei luni, în 
fiecare miercuri, într-o altă incintă.
  La Colegiul ”I.C. Brătianu”, s-au aflat în prim-plan 
poetele Liliana Rus și Lucreția Picui care, după lectura delicată - 
duet de violină-pianină - au răspuns cu grație la întrebările 
adresate de liceenii de clasa a zecea, atât de frumos neteziți, 
șlefuiți într-ale limbii literare și-ale gândirii cu nerv, de prof. 
Lucian Costache. 

Despre viața de poet, despre cum era odinioară în 
literatură și nu mai poate fi astăzi, despre profilul cititorului lor 
ideal, chiar și despre calculatorul-scriitor, care să integreze 
cuvintele prețioase într-un text fără inimă, dar cu minte multă. 
Președinta Filialei Argeș a Asociației Naționale a Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din România, Mihaela Penaru, a reușit 
să-i atragă în ”Bătălia Cărților”, concurs de lectură ajuns la a 
patra ediție, le-a arătat cum îi poate ajuta frecventarea Centrului 
Europe Direct Argeș în alegerea carierei și le-a prezentat cărțile 
noi de la Biblioteca ”Dinicu Golescu”. 

 Biblioteca Te Citește 2, la Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură

 La interval de o săptămână, comunitatea oamenilor de 
afaceri argeșeni, liceenii de la Colegiile ”Zinca Golescu” și 
”Maria Teiuleanu” și o mână de visători între visători au 
mângâiat emoția cum mângâi blana pisicii. Poezie, muzică, 

d i a l o g  ș ă g a l n i c  – 
adolescenții au venit și 
antrenați, și dispuși să se 
joace – altceva decât 
rutina, decât grija, decât 
neliniștea de fiecare zi. 
Miza întâlnirii, care este, 
d e  a l t f e l ,  m i z a 
P r o i e c t u l u i 
B I B L I O T E C A  T E 
C I T E Ș T E ,  a  f o s t 

recuperarea Misterului, a Emoției, prin contactul direct cu 
cartea, cu autorul ei, cu arta, în general.
 Mângâietori speciali – poeții Silvia Petre-Grigore și 
Alexandru Mărchidan, prozatorul la debut Ion Olteanu, autorul 
romanului ”Îngerul Adam și Ispita Eva” și ziarista cu vocea grea 
ca mierea, Iulia Bădulescu. 
 Aspiranți la titlul de mângâietor special, președintele 
Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, George 
Caval, care a tremurat, când a recitat binecunoscutele versuri ale 
lui Dumitru Matcovschi, ”Sărut, femeie, mâna ta”, directorul 
general al RONERA RUBBER, Radu Dumitru – domnia-sa, 
provocat de poezia lui Alexandru Mărchidan, a mărturisit că, 
într-o realitate alternativă, într-o lume paralelă, și-ar dori să fie 
domnișoară, pe deasupra și fotomodel – și directorul Bibliotecii 
Județene Argeș, Octavian Mihail Sachelarie, purtătorul de veste 
bună, în materie de proiecte și de evenimente culturale.
 Biblioteca Te Citește 3, la Scoala ”Nicolae Simonide 

” din Pitești
 Miercurea următoare, 
24 mai, a împletit, regal, 
b u c h e t u l  d e  fi i n ț e 
receptive – elevi din 
clasele a V-a, a VI-a și a 
V I I - a  –  p o e t a  ș i 

traducătoarea Paula Romanescu. Lirica românească și 
universală a vibrat pe buzele ei și li s-a transmis imediat, emoție 
rară, copiilor care au ascultat-o cu ochii mari. Mihaela Penaru a 
revenit să le întindă, jucăușă, capcane pentru vacanța mare – 
cluburi de făurit povești, de pictură, de mărgelit, de quilling, de 
istorie în imagini, de bune maniere, de descifrat universul – și a 
făcut sugestii de lectură, de luat în seamă inclusiv pentru 
”Bătălia Cărților”, din toamnă, de la Biblioteca ”Dinicu 
Golescu”.

 Biblioteca Te Citește 4 și Terasa Artiștilor
  Ultima reprezentație a proiectului a avut loc miercuri, 
31 mai, la ”Terasa Artiștilor” din Pitești. În spațiul în care serile 
strălucesc blând, pentru că se află acolo, special pentru a le 
lumina, mezzosoprana Adina Sima, a curs acum poezia ca 
șampania.
 Allora Albulescu, Daniela Voiculescu și Lucian 
Costache au citit din cărțile lor, ba chiar din manuscrise, 
nevăzute încă și de alte priviri. Allora, căreia elevii ei, de la 
Școala ”Nicolae Simonide”, i-au fost alături, numai ochi și 
u r e c h i ,  a  a v u t  o 
prestație scenică pe 
m ă s u r a  t e m a t i c i i 
abordate. Contrastul 
dintre făptura delicată 
- gata să se rupă după 
fiecare apăsare pe 
trăgaciul versurilor cu 
muzică de praf de 
pușcă - și atmosfera 
poemelor au ț inut 
atenția nu trează, ci 
încordată.
 Daniela Voiculescu, extrem de vizuală și de lirică, a trăit, 
și ea, emoții de scenă. Culoarea, parfumul imaginilor, dinamica 
lor de carusel de neoprit, un pitoresc pe care aveai senzația că-l 
poți atinge și că va rămâne al tău, cu tine, au venit cu un aer de 
surpriză în raport cu rostirea gravă a autoarei. Și cu încă o bilă 
albă pentru spectacol.
 Profesorul Lucian Costache a fost, la rândul lui, actor de 
covor roșu. Nu doar că s-a prezentat cu neașteptatul, ca 
dimensiuni, volum-catalog ”Hazard”, ilustrat cu miniaturi de 
incunabul, dar a ales să citească poeme din registre diferite. 
Lucian Costache a fost, așadar, și metafizic-sumbru, și sarcastic, 
și dulce-jucăuș ca un băiețel cu pantaloni scurți și gogoașă în 
mână.
 Absolut superbe, Alexia Niculae – solista de muzică 
ușoară, în vârstă de 12 ani, laureată recent la Festivalul 
Internațional din Malta – și profesoara ei, Adina Sima, sunt în 
stare să facă pietrele, pe rând, să cânte, să plângă și să râdă.
 Mihaela Penaru, președinta Filialei Argeș a Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, 
a adus, ca de obicei, nota de informație de specialitate la zi, 

invitându-i pe toți cei de 
f a ț ă ,  e v i d e n t ,  l a 
Biblioteca Județeană.

        
Denisa Popescu

Bibliotecar
compartiment 

Comunicare, media, 
evenimente și 

editoriale

Biblioteca te citește. Tu ascultă și bucură-te!
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 Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a marcat 
150 de ani de la înființarea Societății Academice Române prin 
expoziția de discursuri de recepție ale membrilor Academiei din 
perioada 1869-1912, expusă la Sala Presă și Legislație a 
bibliotecii în perioada 1-30 aprilie 2017.

Academia Română este cel mai înalt for de știință și de 
cultură din România. A fost fondată la 1 aprilie 1866, sub 
denumirea de Societatea Literară Română, devenită la 1 august 
1867 Societatea Academică Română, iar în1879 Academia 

Română.
 Contextul realizării acestei expoziții 
inedite este dat de marea însemnătate a 
discursurilor de recepție și răspunsurile 
la acestea în activitatea Academiei, 
deoarece membrii titulari se străduiau 
să înfățișeze, într-o formă pe cât de 
elevată pe atât de științific demonstrată, 
ceea ce s-a realizat mai de preț în cultura 
și civilizația românească.
 Cel dintâi discurs de recepție, rostit sub 
cupola Societății Academice Române, 
în septembrie 1869, a fost al lui 

Alexandru Papiu Ilarian, despre ,,Viața, operele și ideile lui 
Georgiu Șincai”, cu o valoare științifică și culturală asupra 
orizontului cultural-ideologic european al acelor vremuri.
 Ioan Bianu, în discursul său de recepție,”Despre 
introducerea limbii românești în biserica românilor”, face 

elogiul Academiei, care la începuturile ei a fost înconjurată de o 
atmosferă ”de o solemnitate deosebită…”.
 Nicolae Gane, în discursul său de recepție, s-a hotărât 
să-l prezinte pe geniul romantic Bogdan Petriceicu Hasdeu, acel 
titan al filologiei și istoriei, pe care l-a înfățișat cu multitudinea 
activităților sale și mai cu seamă cu impresionantul său 
Etymologicum Magnum Romaniae și Istoria critică a 
românilor, cărora Gane le-a pătruns înțelesul și le-a prețuit 
importanța.
 Discursul recepție al lui Nicolae Iorga a însemnat o 
radicală schimbare în înțelegerea semnificației și însemnătății 
unei prelegeri de asemenea importanță. În ,,Două concepții 
istorice” se puneau față în față concepția mai veche, romantică și 
cea nouă, pozitivistă, care era și concepția proprie cu privire la 
istorie în general.
 Scopul și organizarea Societății Academice Române au 
fost lămurite de membrul fondator, filologul și istoricul August 
Treboniu Laurian care socotea că societatea trebuie să se ocupe 
cu ,,așezarea bazelor pe care ea are să se razime și cu 
determinarea câmpului asupra căruia are a se întinde”.  

        
Mihaela Nicolescu

 Bibliotecar
compartiment Comunicarea colecțiilor și informare 

comunitară

Societatea Academică Română
 150 de ani în serviciul națiunii române
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Expoziții și vernisaje

În perioada 24-28 mai 2017, la Romexpo a avut loc cea 
de-a XII-a ediție a Salonului Internațional de carte Bookfest. 

Pentru prima oară, la acest eveniment au participat 
bibliotecari din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș, care au făcut achiziție de carte și care au avut prilejul să 

participe timp de o zi la 
evenimentele organizate 
în cadrul acestui salon.

Vi z i t a t o r i i  a u 
participat la peste 350 de 
evenimente, ce au variat 
de la lansări de carte, 
dezbateri și colocvii până 
l a  p r o i e c ț i i 
c i n e m a t o g r a fi c e  ș i 

evenimente interactive. Copiii au fost răsfățații ediției Bookfest 
de anul acesta deoarece editurile participante le-au pregătit o 
multitudine de surprize, concursuri, ateliere științifice, desene pe 
asfalt sau piese de teatru. Ambasadorii Suediei, Israelului și 
Statelor Unite, Consilierul Prezidențial din Departamentul de 
Cultură, Culte și Centenar, precum și procurorul general al 
României au fost prezenți la Bookfest chiar din prima zi.

Invitata de onoare a Salonului Internațional de Carte 
Bookfest a fost Ambasada Suediei, care a venit în întâmpinarea 
copiilor prezenți la salon cu o serie de ateliere. 

Bookfest este și rămâne un important salon de carte din 
România, singurul eveniment al industriei editoriale care a reuşit 
să capete o dimensiune internaţională marcantă.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

compartiment Comunicarea colecțiilor 
și informare comunitară

Știri

Salonul Internațional de Carte Bookfest 2017



Ziua Culturii Naționale reprezintă  nu numai o zi în care  
Joi, 8 iunie, la Biblioteca Orăşenească Topoloveni a avut loc 
lansarea ultimului volum de poezie al poetei Cristina Onofre 
“Templierii Lucrurilor Simple'', precum şi o scurtă prezentare a 
volumelor  publicate până în prezent.
  Momentul a constat, pe langă introducerea privind 
lucrările poetei, în două recitaluri din două volume diferite. 
Primul  a fost dedicat volumului ''Generalul sau O Iarbă Inălțată 

Până La Cer'' iar cel de-
al doilea  volumului 
”Templierii Lucrurilor 
Simple”.

Cristina Onofre a 
debutat, în 2002, cu 
volumul ”Poema 'naltei 
domnişoare”. În 2004, a 
obţinut premiul „Poètes 

sans frontières“, la Paris, pentru cartea „Le poème de la haute 
demoiselle“, premiu care a constat în publicarea sub egida 
Editurii „Nouvelle - Pléiade“ şi lansarea cărţii la Paris, în 2005. 

Tot în 2004, îi apare la Editura Tipoart cartea „Generalul sau o 
iarbă înălţată pînă la cer“. Alt premiu cîştigat este „Prix de la 
Francophonie - 2007“ (Paris), desemnat de către Societatea 
Poeţilor Francezi pentru proiectul „Mon Général“. În 2007, îi 
apare cartea „Poeme din ţara scaunului cu trei picioare“ la 
Editura Tipoart. Tot în anul 2007 îi apare ediţia bilingvă (franco-
italiană).

Astfel, putem ajunge cu usurinţă la concluzia că am fost 
onoraţi ca o asemenea prezenţă să vină la Topoloveni şi să ne 
introducă în frumoasa lume a poeziei. Întregul moment a 
fascinat lumea prezentă, transmiţându-ne o stare aparte, 
specifică momentelor culturale de calitate.

Oana Marinică Mustățea
Bibliotecar,

                                                        Biblioteca Orășenească 

Topoloveni

 Alături de elevii Școlii Gimnaziale „George 
Topârceanu” Mioveni, Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” 
Pitești și Școala Gimnazială „Matei Basarab” Pitești, am dat 
startul celei de-a patra ediții a Concursului Național de Lectură 
Bătălia Cărților.
 Organizat de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș în colaborare cu Biblioteca Județeană „Octavian Goga” 
Cluj și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

P u b l i c e  d i n  R o m â n i a 
(ANBPR), concursul are ca 
scop stimularea lecturii în 
r â n d u l  c o p i i l o r  ș i 
adolescenților. Sub sloganul 
„Lectura te face învingător”, 
acesta se va derula în perioada 
aprilie-octombrie 2017 și va 
cuprinde două categorii de 

vârste: 11-13 ani și 14-18 ani. Astfel, prin acesta, vor fi 
popularizate cărţi de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor, 
se va pune accent pe însuşirea de către participanţi a 
competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare, 

capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, 
argumente şi interpretări proprii. 
 Finala concursului „Bătălia cărţilor” va avea loc în luna 
octombrie 2017 şi va cuprinde dezbaterea “Convinge-mă să 
citesc!”, în cadrul căreia participanţii vor prezenta cartea 
preferată şi vor răspunde la întrebări pe marginea cărţilor citite, 
jurizarea şi festivitatea de premiere având loc în aceeași zi.

Premiul cel mare va consta în câte un dispozitiv mobil de 
comunicații tip TABLETĂ, acordat Cititorului anului, 
desemnat pentru fiecare categorie: 11-13 ani și 14-18 ani.

Înscrierea se poate face la Secţia Beletristică și Secția 
Tinerilor, prin completarea unei fişe de înscriere. Lista titlurilor 
pentru fiecare categorie de vârstă este disponibilă la adresa 
http://www.bjarges.ro/ și pe pagina de facebook: 

h�ps://www.facebook.com/Biblioteci.Argesene/?ref=aym
t_homepage_panel. 

Mihaela Penaru 
Președinte

ANBPR - Filiala Argeș

Templierii Lucrurilor Simple vin la bibliotecă

Concursul Național de Lectură “Bătălia Cărților”

Se întâmplă în bibliotecile din Argeș
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 În perioada 10-20 aprilie, Biblioteca Județeană “Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat exzpoziția „Paștele – Fantezie, 
culoare, spiritualitate”, din cadrul parteneriatului „Pași în lumea 
culturii și a creației”, expoziție realizată cu obiecte, deosebit de 
frumoase, lucrate manual de către elevii Școlii Gimnaziale 
„Petre Țuțea” din Boteni.
 Expoziția este rodul bogat și binecuvântat al creației 
unor mici meșteri iscusiți, elevii școlii gimnaziale din Boteni. 
Astfel, s-a pus la dispoziția elevilor variate cunoștințe din 
domeniul tradițiilor, urmărindu-se astfel preluarea și 
transmiterea moștenirii culturale din generație în generație. 

Creatorii lucrărilor și-au exprimat personalitatea în cel mai 
frumos mod posibil - prin artă - au vibrat și au trăit în felul lor 
bucuria și puritatea copilărească. Întotdeauna, bucuria vine din 
lucruri mărunte, liniștea, din suflet, iar lumina din inima 
fiecăruia. 

         
Iulia Tue

 Bibliotecar
compartiment Informare bibliografică

Paștele – Fantezie, culoare, spiritualitate

https://www.facebook.com/Biblioteci.Argesene/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/Biblioteci.Argesene/?ref=aymt_homepage_panel


 În octombrie 2002 renaște Biblioteca din Alexandria, 
pentru a revendica mantaua vechiul său omonim. Vechea 
bibliotecă din Alexandria, a fost una dintre cele mai renumite 
biblioteci din lume, unde cele mai iluminate minți ale lumii 

veneau ca la Mecca. Odată cu 
distrugerea ei despre care 
nimeni nu ştie cu certitudine 
cum s-a produs, au pierit şi 
nenumărate lucrări de o valoare 
inestimabilă, a căror dispariţie a 
lăsat un mare gol în sfera 
culturii. Totuşi, magnifica 
bibliotecă a fost readusă la 
viaţă.

Bibliotheca Alexandrina, cum se numeşte oficial noua 
bibliotecă, are o formă neobişnuită. Clădirea principală se 
aseamănă cu o tobă enormă, înclinată. Acoperişul de aluminiu şi 
sticlă, e prevăzut cu ferestre orientate spre nord. Acestea asigură 
lumina în principala sală de lectură. Acoperişul plat, luminos şi 
uşor înclinat naşte parcă din pământ, înălţându-se circa 30 m 
spre cer. Din depărtare, cu suprafaţa-i metalică reflectând razele 
soarelui, clădirea pare a fi soarele la răsărit.

În interior, cea mai mare parte a cilindrului o ocupă o 
imensă sală de lectură terasată.  

Cu peste 11 etaje și putând găzdui 8 milioane de cărți, 
noua bibliotecă este un vis devenit realitate, o minune 
arhitecturală dar și o nouă speranță pentru generațiile viitoare. 

Ea reconfirmă că înțelegerea 
trecutului ne poate ajuta să pășim 
spre viitor. Biblioteca Alexandrina, 
este mai mult decât o simplă 
bibliotecă deoarece conține:
· biblioteca, cu milioane de 

cărți;
· o arhivă conectată la Internet;
· șase biblioteci specializate:

v B i b l i o t e c a 
p e n t r u  a r t ă  ș i 
materiale multimedia
v B i b l i o t e c a 
Taha Hussein - pentru 
p e r s o a n e l e  c u 
deficiențe de vedere

v Biblioteca pentru copii
v Biblioteca pentru tineret
v Biblioteca pentru formate micro
v Biblioteca pentru cărți rare și colecții speciale

· trei muzee

v antichități

v manuscrise

v istoria științei
· un planetariu
· un exploratoriu
· Culturama, o panoramă culturală expusă pe nouă 
ecrane. Câștigătoare a mai multe premii, reprezintă în 
primul rând o expunere a moștenirii culturale a Egiptului în 
urma a peste 5.000 de ani de istorie.
· VISTA (The Virtual Immersive Science and 

Technology Applications System)

· Șapte centre de cercetare academică
· Nouă expoziții permanente
· Patru galerii de artă
· Un centru de conferințe
· Un forum de dialog

Noua Bibliotecă mai găzduiește și un număr mare de 
instituții ca:

· A c a d e m i a 
B i b l i o t h e c a 
Alexandrinae
· S o c i e t a t e a 
Arabă pentru Etica 
Ș t i i n ț e i  ș i 
Tehnologiei
· Fundația Anna 
Lindh pentru dialog 
intercultural
· I n s t i t u t u l  d e 
Studii pentru Pace al Mișcării Suzanne Mubarak
· Proiectul de Cercetare Medicală
· Centrul Jean-Rene Dupuy pentru Lege și Dezvoltare
· Biroul Regional Arab al Academiei de Științe pentru 
Dezvoltare Mondială
· Biroul Regional al Federației Internaționale a 
Asociațiilor Bibliotecilor
· Secretariatul Comisiilor Naționale Arabe ale UNESCO
· Rețeaua Orientului Mijlociu și Nord-Africană pentru 
Economia Protecției 
Mediului

Întregul complex 
Alexandrina primește 
anual peste 1,5 milioane 
de vizitatori. Înscrierile 
p e n t r u  v i z i t e  s a u  l a 
activități se face prin 
p r o g r a m a r e  o n l i n e . 
Misiunea declarată  a 
acestei instituții este de a fi un centru de excelență în producerea 
și diseminarea cunoștințelor, și un loc de dialog, învățare și 
înțelegere între culturi și popoare. 

Pentru mai multe informații despre Biblioteca 
Alexandrina, vă invit să accesați site-ul:

 https://www.bibalex.org/en/default

Eduard Fîșcă
Bibliotecar

compartiment Informatizare și evidența 
informatizată a cititorilor
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Biblioteci de pe meridianele lumii

Biblioteca Alexandrina din Alexandria, Egipt
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