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Editorial

Conferința Biblionext: 
Inovație. Creativitate. Leadership

e-a lungul anilor, rolul bibliotecilor publice Ds-a intensificat în ceea ce privește  
consolidarea relației cu comunitatea deservită. Se pune tot 
mai mare accent pe găsirea acelor surse de informare și 
formare care să ajute cât mai mult cetățeanul în viața de zi 
cu zi. 

e  l â n g ă  î m p r u m u t u l  d e  c a r t e  ș i Pevenimentele culturale, remarcăm o mare 
necesitate a  diversificării serviciilor pe 

care o bibliotecă publică le poate oferi prin intermediul 
personalului de specialitate și cu resursele de care aceasta 
dispune. Astfel, accesarea unor fonduri cu finanțare 
externă poate fi un pilon important în modernizarea unor 
spații din cadrul bibliotecilor care au curajul de a le accesa 
și în dezvoltarea În perioada 2-4 octombrie 2017, s-a 
desfășurat la Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj, 
în colaborare cu ANBPR (Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România), 
Conferința Națională cu tema Biblionext: Inovație. 
Creativitate. Lea  Tema Conferinței a adus în atenția 
profesioniștilor domeniului și nu numai posibilitatea unui 
dialog profesional de calitate, precum și prezentări 
valoroase pentru schimbarea perspectivei, a înțelegerii și 
a abordării serviciilor de bibliotecă publică în context 
actual.

tât sesiunile în plen cât și atelierele, Adesfășurate  în  paralel ,  au ofer i t 
posibilitatea participanților de a-și însuși 

idei și schimburi de bune practici. Amintim participarea în 
prima zi a delegației Filialei Argeș, în cadrul atelierelor 
paralele cu lucrarea "Europe Direct Argeș: centru de 
informare europeană" și participarea la Concursul de 
postere, cea de-a doua zi fiind rezervată altor ateliere de 
lucru și anume: Modul de lucru în comisiile 
profesionale, Activitatea din bibliotecile mici şi mijlocii: 
Achiziţia de documente de bibliotecă în sistemul 
electronic de achiziţii publice – SEAP.

ea de-a XXVIII-a Conferinței Naționale a CANBPR abordează o temă foarte actuală 
și ofertantă, care aduce în discuție 

concepte-cheie pentru dezvoltarea rețelei bibliotecarilor 
din România, și anume “INOVAȚIE. CREATIVITATE. 
LEADERSHIP”. Sperăm ca această ediție a Conferinței 
să ne ofere prilejul pentru dialoguri profesionale de 
calitate,  schimburi de idei și bune practici între colegi și 
să determine o regândire a implicării structurilor de 
management  în  reformarea serviciilor de bibliotecă a 

declarat Sorina Stanca, Președintele ANBPR (Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România).

e departe, o idee foarte apreciată la DConferință a fost aplicația iZiLIT-prima 
aplicație pentru smartphone, creată de 

colegii noștri de la Biblioteca Județeană "George Barițiu" 
Brașov, ce le oferă tinerilor și nu numai, șansa să aibă o 
"întâlnire zilnică cu literatura". Îndemnăm iubitorii de 
carte să descarce aplicația gratuit, pentru a beneficia de 
cele 365 de cărți propuse (câte una pentru fiecare zi din 
an).

âteva exemple de proiecte cultural-Ceducative cu finanțare și nu numai: 
"Partenering Starter-un serviciu modern, 

personalizat, menit să sprijine bibliotecile în activitățile 
de facilitare a parteneriatelor", "Covorul povestitor - o 
metodă non-formală de atragere a preșcolarilor către 
bibliotecă" - Biblioteca Județeană "Petre Dulfu" 
Maramureș, "Caravana poveștilor: Atragerea publicului 
în bibliotecă prin conceperea și dezvoltarea de programe 
outdoor cu finanțare externă" - Biblioteca Metropolitană 
București, "Pe aripi de poveste"- Biblioteca Județeană 
“V.A Urechia” Galați, Programul ERASMUS+, K2 – 
Abordarea nevoilor din piaţa muncii prin dezvoltarea şi 
certificarea unor noi programe de educaţia adulţilor – 

Biblioteca Judeţeană Bihor.
e asemenea, s-a lansat invitația de a face Dparte din Comisiile profesionale ale 
ANBPR, care își propun să deruleze 

proiecte de mare anvergură, să ridice și să consolideze 
statutul profesiei de bibliotecar.         

Mihaela Penaru
Președinte 

ANBPR  - Filiala Argeș
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Formare profesională

Lucrarea Introducere în managementul serviciilor de 
bibliotecă, apărută la Editura Ecou Transilvan, 2017 este o 
ediție revăzută și adăugită cuprinzând 100 de noi pagini cu 
studii, articole și comunicări. Astfel, ediției inițiale din 
2011 i s-au adăugat noi subiecte referitoare la expectanțele 
utilizatorilor și necesitatea schimbării imaginii 
bibliotecilor publice, dezvoltarea cataloagelor online și 
organizarea bibliotecilor digitale, pe de o parte și 
pătrunderea serviciilor de bibliotecă în domeniul e-
learningului și incursiunea bibliotecilor publice în sectorul 
educației permanente a adulților, pe de altă parte.

Lucrarea este structurată în două părți. Prima parte a 
lucrării este dedicată managementului serviciilor de 
bibliotecă (tipologia serviciilor de bibliotecă, servicii de 
dezvoltare a colecțiilor de bibliotecă, servicii de organizare 
a colecțiilor de bibliotecă, servicii de comunicare a 
colecțiilor) și managementului organizării evenimentelor 
comunitare (principii și modalități de organizare și 
gestionare a serviciilor și activităților comunitare).

Partea a doua a lucrării cuprinde lucrări prezentate la 
diferite conferințe și întâlniri profesionale sau publicate în 
diferite publicații de specialitate: Biblioteca publică – 
factor de integrare a persoanelor cu dizabilități în 
comunitate, Cataloagele de bibliotecă: surse de informare 
și studiu pentru comunitate online, Biblioteca publică 
românească: aspecte ale expectanței și percepției socio-
culturale, Dimensiunea educațională a serviciilor 
comunitare oferite de bibliotecile publice.

Lucrarea este un ghid al profesioniștilor în domeniu și 
pune accentul pe ideea că performanța este rezultatul 
menținerii unui echilibru între tradițional și modern, între 
funcțiile de bază ale bibliotecii și noile servicii solicitate de 
utilizatori.

Lucreția Frusina-Vlad
Șef serviciu 

Catalogare și Informare Bibliografică

Oferta bogată pentru petrecerea timpului liber, 
avalanșa de informații și tehnologii, modifică radical stilul 
de viaţă al omului de azi. Prioritățile tinerilor, a generației 
actuale sunt diferite. În societatea informaţională, aceștia 
citesc mai mult pentru a se informa şi mai puţin de plăcere, 
iar accesul la fluxul continuu de informaţii care circulă prin 
Internet a dus la scăderea numărului de cititori de carte.

Cum am putea concura, noi bibliotecile, cu 
informaţia oferită de Internet? Cum poate un cititor să 
descopere în cărţi, la fel de rapid şi eficient, informaţia de 
care are nevoie? Ce eforturi ar trebui să depună o 
bibliotecă pentru a organiza eficient informaţiile, pentru a 
dezvolta metode și tehnici de promovare a lecturii? Am 
găsit răspunsuri la aceste întrebări în cadrul workshopului 
de două zile, Strategii de promovare a lecturii, organizat în 
perioada 6-7 noiembrie 2017 de către Institutul Goethe din 
Bucureşti, în parteneriat cu ANBPR-ABR-ABRM.

La seminar au participat 26 de persoane, 
bibliotecari din România şi Republica Moldova, dar și 
colaboratori ai Institutului Goethe din țară, care activează 
în biblioteci publice având responsabilități în domeniul 
promovării lecturii, interesați de mijloacele moderne de 
impulsionare a consumului de carte, dar și de activități și 
campanii de lectură în sens larg.

Invitatul special al 
acestui seminar a fost 
doamna Sigrid Fahrer, 
care  ne-a  împăr tăș i t 
informații și experiențe 
acumula te  în  cadru l 
Fundației pentru Lectură 
din Germania - Stiftung 
Lesen.

În deschidere, directorul Bibliotecii „I.N. Roman“ 
din Constanța, Corina Apostoleanu, a vorbit despre 
promovarea lecturii în România și Republica Moldova – 
bune practici, dar și situația lecturii la început de secol XXI 
(scăderea interesului pentru carte și lectură, perspectiva 
IFLA asupra instruirii), urmată de două prezentări fulger, 
Festivalul de lectură „Narativ“ și App-ul „iZiLit“ -  prima 
aplicație românească ce recomandă zilnic utilizatorilor 
câte o carte din literatura română contemporană, program 
inițiat de Biblioteca ”George Barițiu” din Brașov.

Informații utile au fost diseminate și în cea de-a 
doua parte a seminarului prin exemple de idei creative și 
proactive în ceea ce privește lecturile digitale, dar și 
interacțiunea bibliotecilor cu resursele multimedia. S-au 
exemplificat metode de atragere a utilizatorilor bibliotecii 
în mediul on-line, dar și fidelizarea celor existenți.

În cadrul seminarului au fost amintite aplicații ca: 
Spot, Story Creator, Kibunet, Instagram, Google 
Expeditions, care pot reprezenta o resursă digitală 
importantă, interactivă și foarte utilă în dezvoltarea și 
realizarea de noi activități în biblioteci.

Informațiile acumulate în cadrul workshop-ului, 
despre utilizarea eficientă a instrumentelor social-media în 
scopul promovării lecturii în rândul unor grupuri țintă 
diferite, mă vor ajuta să dezvolt abilități și competențe de 
promovare a lecturii prin proiectarea, organizarea și 
desfăşurarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare, 
prin care, să pot insufla elevilor deprinderi culturale.

Oana Antonescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară
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Proiecte

Joi 19 octombrie, respectiv vineri 20 octombrie,  
începând cu orele 9.00, în sala de conferințe a Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș, într-o organizare 
impecabilă, a avut loc ediţia a IV-a a Concursului Național 
de Lectură „Bătălia cărţilor“. Scopul concursului a fost de a 
stimula lectura în rândul copiilor şi adolescenţilor, de a 
promova cărţile de valoare destinate acestei categorii de 
vârstă şi de a atrage un număr cât mai mare de utilizatori la 
bibliotecă.

În cadrul acestei competiţii, la categoria 11-13 ani, 
s-au înscris 124 de copii, doar 40 întrunind condițiile 
pentru a merge în Semifinala concursului. După o luptă 
strânsă, primii 14 concurenți au pornit în bătălia finală. La 
categoria 14-18 ani, s-au înscris 58 de adolescenţi, din care 
14 au ajuns în finală.

S u b  s l o g a n u l 
” L e c t u r a  t e  f a c e 
învingător“, douăzeci şi 
o p t  d e  c o p i i  ş i 
adolescenţi au participat 
la „bătălia“ finală, pentru 
premiile puse în joc, câte 
o tabletă pentru fiecare 
categorie de vârstă. 

Concurenţii s-au dovedit bine pregătiţi, demonstrând că 
sunt iubitori de lectură. Au dezbătut cartea favorită cât mai 
original, mai argumentat și mai convingător. Pentru 

că…da, dezbaterea s-a numit „Convinge-mă să citesc”!
Participanţii au avut de citit o listă de 10 titluri, 

selectate de organizatori, de întocmit o Fişă de lectură 
pentru fiecare titlu și de votat fiecare carte pe baza unui 
punctaj, în Carnetul de lectură. În urma numărării voturilor, 
au fost desemnate, pentru fiecare categorie de vârstă, 
„Cărţile anului”. Astfel, la categoria 11-13 ani, Cartea 
anului a fost desemnată „Pollyanna-jocul bucuriei” de 
Eleanor H. Porter, iar la categoria 14-18 ani, „Arta visării” 
de Lucy Keating.

Marea câştigătoare, la prima categorie de vârstă, 
cea care a fost desemnată „Cititoarea anului”, a fost 
Godeanu Sara Estera, elevă la Școala Gimnazială 
”Constantin Brâncoveanu” Valea Mare Ștefănești, iar 
”Cea mai bună fişă de lectură” i-a revenit elevei Elena 
Maria Pîrlici, elevă la Școala Gimnazială ”Adrian 
Păunescu” Pitești.

La categoria adolescenți, desemnată ”Cititoarea 
anului” a fost Pantazică Viviana Ștefania, elevă la 
Colegiul Național ”I.C. Brătianu”, iar ”Cea mai bună fişă 
de lectură” i-a fost atribuită elevei  Căpraru Ioana, de la 
Colegiul Național ”I.C. Brătianu”.

Mihaela Penaru
Președinte 

ANBPR-Filiala Argeș

În toamna aceasta, copiii isteți sunt cei mai cool! În 
cadrul proiectului „Clubul copiilor isteți”, secția Tinerilor 
a desfășurat o serie de activități interactive. 
  Am fost pregătiți cu multă distracție și activități 
frumoase: ateliere de creație diverse cu multe jocuri și voie 
bună! Prin intermediul acestora, dorim să contribuim la 
dezvoltarea personală a copiilor pe plan social, educativ și 
moral, respectiv să îmbunătățim abilitățile de comunicare 
și relaționare ale copiilor. 

Curcubeul emoțiilor
Activitatea s-a adresat copiilor cu vârsta de 8 -10 

ani. Aceștia au învățat prin jocuri și exerciții interactive să-
și exprime și să-și conștientizeze emoțiile, să relaționeze cu 
cei din jur, să-și gestioneze furia, să vorbescă și să se 
exprime liber, într-o atmosferă destinsă și placută de 
socializare.

Quilling
Atelierul s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă 

între 8 -12 ani. Quilligul este arta de a rula hârtia, de a crea 
diferite obiecte decorative și jucării.

Ora de lectură
Activitate interactivă 

ce a urmărit încurajarea 
copiilor de a comunica, de a 
memora și de a socializa, dar 
și de a petrece timpul liber 
într-un mod plăcut, amuzant 

și distractiv. Obiectivul principal al acestei activități a fost 
de familiarizare a participanților cu cartea și lectura.

Atelier de confecționat măști
Prin acest atelier, biblioteca a venit în întâmpinarea 

celor care caută un spaţiu în care să îşi dea frâu imaginaţiei 
şi creativităţii şi să-şi dezvolte abilităţile în domeniul artei 
alternative ce presupune utilizarea inovativă a unor 
materiale tradiţionale şi folosirea materialelor 
neconvenţionale în procesul de creaţie artistică.

Modelaj în plastilină
Modelajul reprezintă 

una din cele mai importante 
activități pentu copii. El 
s t i m u l e a z ă  d e z v o l t a r e a 
motricității fine și are ca efecte 
pozitive pregătirea copilului 
p e n t r u  s c r i s ,  p e n t r u 
cunoaștere, îi dezvoltă creativitatea și îl ajută să se exprime 
prin artă.
 Rezultatele ne îndreptățesc să credem că obiectivul 
a fost atins, observându-se cu ușurință creșterea 
posibilității de a socializa, de a se distra și, de ce nu, de a 
lega și prietenii solide.

Carmen Frîncu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară
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Clubul copiilor isteți



Educative: activități, cursuri

În perioada octombrie - noiembrie 2017, Biblioteca 
Județeană Argeș în colaborare cu Organizația Națională 
Cercetașii României (ONCR) – Centrul Local Dacia Felix 
Mioveni au derulat proiectul Explorați biblioteca alături 
de cercetași. 

Scopul proiectului a fost acela de a oferi copiilor și 
tinerilor o alternativă pentru petrecerea timpului liber prin 

participarea la activități cercetășești 
ș i  de a atrage atenția asupra 
importanței lecturii  în rândul 
tinerilor.

 Întrebările frecvente puse de 
copiii curioși au fost: Ce înseamnă a 
fi cercetaș? Ce este cercetășia? Cum 
pot deveni și eu cercetaș?

O echipă de 5 cercetași 
voluntari, coordonați de un lider 
adult, împreună cu un bibliotecar le-

au explicat copiilor înscriși la activități că a fi cercetaș 
înseamnă: a avea încredere în tine şi în alţii, a te educa 
pentru a fi util tuturor, a învăţa pentru a putea ajuta, a nu te 
descuraja, a nu te da bătut, a crede. 

De asemenea, participanții au remarcat că un 
cercetaş este loial, de încredere, săritor, prietenos, 
politicos, bun, ascultător, econom, vesel, curajos, pur, 
credincios, un om care speră.

Dar ce este cercetășia?
Cercetășia este mai mult decât recreere, este 

educație pentru viață, un mod de a trăi și o mișcare cu 
impact semnificativ la nivel mondial. Cercetășia oferă 
tinerilor șansa de a se angaja în activități diverse, creează 
noi oportunități pentru aceștia, încurajează diversitatea și 
egalitatea, leagă noi prietenii. 

În fiecare sâmbătă, timp de patru săptămâni, copii, 
bibliotecari și cercetași am călătorit în lumea cărţilor - 
„Cartea Junglei”, „Hansel şi Gretel”, „Peter Pan”, „Charlie 
şi Fabrica de ciocolată” -  şi ne-am creat propriile aventuri 
în spirit cercetăşesc. În plus, copiii care au venit la 
Biblioteca Judeţeană Argeș în această perioadă au avut 
parte de multe surprize: au învăţat salutul şi legile 
cercetaşilor, au construit o busolă, au descoperit comori, și-
au pregătit rucsacul pentru expediții şi s-au odihnit pentru 
câteva clipe în cortul instalat printre rafturile bibliotecii. 

Menite să învețe tinerii cum pot contribui în a crea o 
lume mai bună, activitățile și-au pus amprenta asupra 
participanților.

 În acest sens, exploratorii bibliotecii, cercetașii, au 
decis să împărtășească experiențele trăite în cercetașie și în 
anul 2018.. . . la bibliotecă. Entuziasm, energie, 
spontaneitate, provocare, muncă în echipă – te regăsești în 
câteva din cele precizate? Așadar, dacă ai vrea să ni te 
alături în încercarea de a face lumea mai bună prin educație 
nonformală, te așteptăm gata oricând (deviza cercetașilor) 
și în anul 2018.

Impactul pe care 
acest proiect l-a avut 
a s u p r a  c o m u n i t ă ț i i 
argeșene a fost mare, având 
în vedere numărul mare de 
participanţi (peste 100 de 
copii) şi aprecierile venite 
din partea acestora și a părinţilor. 

 
Gabriela Rădulescu

Bibliotecar
Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 

Informare Comunitară

Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în luna 
octombrie, un eveniment dedicat voluntarelor centrului de 
informare europeană, prin care s-au adus la cunoștință 
informații despre violența domestică și abuz, dar și cum 
acestea pot să devină femei respectate și independente în 
societate. 

La activitate au luat parte doamna Voinicu Mihaela, 
coordonator în cadrul Centrului Europe Direct Argeș și 
Louise Cîrstea, voluntară a centrului de informare 
europeană, care au vorbit despre cum pot femeile să-și 

construiască viața pe 
care o merită prin 
dobândirea unei mai 
bune cunoașteri de 
sine și obținerea unor 
i n s t r u m e n t e  d e 
gestionare a relațiilor 
personale și sociale.

E x e r c i ț i i l e 

practice din cadrul evenimentului au făcut tinerele cu 
vârste cuprinse între 18-25 de ani să se descopere mai mult 
și să fie puse în situații în care să ia decizii importante 
pentru rezolvarea unor probleme din viața lor.

Au fost date exemple de femei puternice din 
societate, care au schimbat cursul istoriei prin intermediul 
inteligenţei, puterii, ambiției şi pasiunii lor, femei care au 
ajuns, în decursul anilor, să fie recunoscute pentru 
implicarea lor în domenii precum: educație, politică, modă, 
muzică sau sport și care au luptat pentru recunoașterea 
drepturilor.

Evenimentul face parte din proiectul ”Poți și meriți 
mai mult ” derulat de Asociația The Social #RESPECT
Incubator și este parte din Campania Respectului AVON.

Georgiana Nicolescu
Consilier comunicare

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

Explorați biblioteca alături de cercetași
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Seminar de dezvoltare personală la Europe Direct Argeș

https://www.facebook.com/hashtag/respect?source=feed_text&story_id=1568845199838512


Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat în data de 5 
decembrie, sub egida Zilei Internaționale a Voluntariatului, 
un eveniment despre importanța acțiunilor de voluntariat 
din viața tinerilor. 

În cadrul evenimentului, s-a pus accent pe 
oportunitățile de voluntariat existente prin intermediul 
unor programe europene și proiecte desfășurate de 
organizații nonprofit. Au fost prezentate acțiunile derulate 
prin Corpul European de Solidaritate, EU Aid Volunteer și 

E r a s m u s + ,  d a r  ș i 
p r o g r a m e l e  d e 
voluntariat ale Facultății 
de  Teologie ,  Li tere , 
Istorie și Arte din cadrul 
Universității din Pitești, 
activitatea Organizației 
Cercetașii României prin 
Centrul Local Dacia 

Felix Mioveni și proiectele derulate în cadrul Clubului 
Interact Pitești. 

Discuțiile interactive despre experiențele de 

voluntariat ale participanților au reliefat contribuția majoră 
a voluntarilor la dezvoltarea societății. Acest eveniment a 
fost un bun prilej pentru a mulțumi acestora și tuturor 
persoanelor care au ales să contribuie prin acțiunile lor la 
îmbunătățirea comunității în care trăiesc.

La evenimentul realizat în colaborare cu Asociația 
Inițiative și Proiecte pentru Tineret Imago Mundi au luat 
parte elevi de la Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești, 
Liceul Teoretic „Ion Barbu” Pitești, Colegiul Național „Ion 
C. Brătianu” Pitești, Colegiul Național „Alexandru 
Odobescu” Pitești, Colegiul Național „Dinicu Golescu” 
Câmpulung, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” 
Pitești, Liceul Tehnologic Dacia Pitești, Liceul Teoretic 
„Iulia Zamfirescu” Mioveni, dar și studenți de la Facultatea 
de Teologie, Litere, Istorie și Arte din cadrul Universității 
din Pitești, toți interesați de diferite programe și proiecte de 
voluntariat.

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

Ziua Internațională a Voluntariatului, celebrată la Europe Direct Argeș
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Centrul Europe Direct Argeș în colaborare cu 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat, 
în data de 2 noiembrie, o serie de acțiuni adresate 
bibliotecarilor și funcționarilor publici precum și cadrelor 
didactice din județ.

Ziua a debutat cu un atelier dedicat reprezentanților 
celor 25 de puncte de informare europeană cu privire la 
îmbunătățirea competențelor digitale europene prin 
utilizarea instrumentelor de prelucrare a imaginilor. În 

cadrul sesiunii de formare, 
participanții au învățat 
noțiuni legate de editarea 
u n e i  i m a g i n i  p r i n 
d i m i n u a r e a  s a u 
accentuarea selectivă a 
zonelor de lumină/umbră 
î n t r - o  f o t o g r a fi e , 
sa turarea/desaturarea 

culorilor fără a afecta detaliile, aplicarea de măști și borduri 
imaginilor etc.

Premierea celor mai activi multiplicatori de 
informare europeană din comunitatea argeșeană a deschis 
mult așteptata conferință Bibliotecile publice și 
dezvoltarea comunitară – tendințe și bune practici 
europene, care a reunit oameni pasionați de educație, de la 
bibliotecari comunali pâna la membri în asociații și 
organizații nonprofit, dedicați derulării de proiecte în 
vederea dezvoltării comunitare. Punctul culminant l-a 
constituit acordarea de către Biblioteca Județeană Argeș, 
prin Filiala ANBPR Argeș, a premiului Bibliotecarul 
Anului 2017. În urma evaluării riguroase a propunerilor 
făcute, acesta i-a revenit Bibliotecii Publice din Vlădești, 
care prin pasiunea și devotamentul doamnei bibliotecare 
Steluța Jugănaru, a atras numeroase proiecte de-a lungul 

anului 2016, an pentru care s-a făcut premierea.
Despre dezvoltarea personală și profesională prin 

Programul Erasmus+ ne-a vorbit domnul Constantin 
Dedu, președintele Asociația Inițiative și Proiecte pentru 
Tineret IMAGO MUNDI, care a prezentat rezultatele 
celor mai importante proiecte desfășurate în cadrul 
asociației pe tematici variate precum educație ecologică, 
dezvoltare personală, creativitate, turism sustenabil, 
comunicare, prevenirea violenței etc., activitățile fiind 
diverse de la campanii de conștientizare, ateliere, 
dezbateri, cursuri de formare și vizite tematice.

În cadrul prezentărilor făcute despre proiectul 
România EduCaB  de către reprezentanți ai EduCaB, 
ActiveWatch, MediaWise Society, Funky Citizens și 
Fundația Culturală ”Next”, s-au subliniat oportunitățile de 
creștere a capacității bibliotecilor publice de a funcționa ca 
centre de resurse pentru comunitățile locale. Astfel, 
programul CinEd – European Cinema Education for 
Youth, programul Digital Parents – Ateliere digitale pentru 
părinți, atelierele de vorbire în public, despre educația 
media, de formare pentru bibliotecari, au fost numai câteva 
dintre proiectele derulate de EduCaB.

Prin intermediul acestor evenimente și a diferitelor 
instrumente de comunicare, avem speranța că vom reuși șă 
creştem gradul de cunoaştere și să întărim capacitatea 
acestora de identificare şi accesare a surselor europene de 
informare specializate. Vom continua să sensibilizăm 
publicul argeșean în legătură cu importanţa dezbaterii şi a 
dialogului, dar și a unei cetățenii active în cadrul 
comunității din care acesta face parte. 

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

Bibliotecile publice și dezvoltarea comunitară – tendințe 
și bune practici europene



Cultural

 Vineri, 5 octombrie, Sala de Conferințe a 
Bibliotecii Județene Argeș a vibrat în memoria prof. dr. în 
Estetică, originar din Costești, Gheorghe Ceaușu, trecut la 
cele încă inaccesibile, în luna aprilie. Din 1957, profesorul 

artiștilor de la UNATC a 
consemnat istoria valorilor 
timpului nostru, în cărțile 
publicate, și a interpretat-o, 
fixându-și  ca standard 
norma morală, în cadrul 
cursurilor, seminariilor, 
dialogurilor, dezbaterilor, 

simpozioanelor și conferințelor susținute - până la vârsta de 
86 de ani, câți avea când s-a stins – la facultate, la 
Radiodifuziune, la teatrele din București și din țară.
 Fraze cu miez și simțire l-au evocat pe Gheorghe 
Ceaușu. Frații Ana și Andrei Teodorescu, teatrolog, 
respectiv regizor, și ei din Costești, au subliniat calitatea 
umană a profesorului, felul – mereu proaspăt, mereu 
actual, pentru că generațiile se schimbă și au alte așteptări – 
în care știa să treacă dincolo de status și să stabileacă o 
relație profundă cu fiecare dintre studenții săi.
 Președintele Uniunii Cineaștilor din România, 

Laurențiu Damian, a insistat asupra obsesiei pentru 
perfecțiune a maestrului-cărturar. Discursurile sale sunt 
rezultatul prefirării detaliului până la nuanța lui ultimă. De 
netrecut cu vederea și convingerea că profesorul trebuie să 
fie treapta sigură, discretă, pe care discipolul să calce și de 
care să se sprijine în evoluție, așa se sprijină pe pământ.
 Actorul Dan Puric a emoționat sala, așezându-l pe 
teoreticianul artelor spectacolului, devenit - din profesor – 
prieten apropiat, în galeria personalităților excepționale ale 
românilor, alături de Blaga, de Noica, de Brâncuși. Vertical 
până la Dumnezeu, responsabil cât pentru un popor întreg, 
înțelept dincolo de suficiență, de aroganța erudită, 
înduhovnicit în toate cele ale vieții sale, Gheorghe Ceaușu 
rămâne un reper pentru cei care mai pot încă discerne între 
bine și rău. De menționat că evocarea de la Bibliotecă i s-a 
datorat tânărului Nicolae Necșoiu din Costești, care a făcut 
demersuri pentru ca, în localitate, Casa de Cultură să poarte 
numele lui Gheorghe Ceaușu.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale
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Petre Țuțea - comemorare

 În data de 5 octombrie 2017, de Ziua Internațională 
a Educației, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș a 
participat la comemorarea marelui eseist și filosof român 
Petre Țuțea, la 115 ani de la nașterea acestuia, eveniment ce 
a avut loc la Școala Gimnazială „Petre Țutea ”din Boteni. 

Activitatea face parte din proiectul „Pași în lumea 
culturii și a creației”, pe care Biblioteca Județeană Argeș îl 
derulează în prezent împreună cu Școala Gimnazială 
„Petre Țutea” din Boteni, proiect în cadrul căruia elevii 
participă la bibliotecă la manifestări cultural-educative, 
dezbateri, expoziții etc. Responsabile cu acest proiect sunt 
Cristina Baciu și Iulia Tue, bibliotecare în cadrul 
Bibliotecii Județene Argeș.

Gânditor original, considerat un „geniu al 
oralităţii”, deopotrivă sincer şi declamativ, Petre Țuțea s-a 
bucurat de recunoaşterea contemporanilor. În timpul lui 

Ion Antonescu a fost director în 
Ministerul Economiei. După 
instaurarea regimului comunist a 
căzut în dizgraţie şi a avut de 
suferit represalii drastice, fiind 
anchetat, bătut şi întemniţat timp 
de 13 ani (1948-1953 şi 1956-
1964). 

În cadrul acestei întruniri, invitat special, domnul 
George Badea, profesor de filosofie la Liceul Teoretic „Ion 
Mihalache“ din Topoloveni, afirma că: „Petre Țuțea, 
născut la 6 octombrie 1902 la Boteni, județul Argeș, n-a 
plecat nicicând și niciunde din spiritualitatea neamului 
românesc pe care l-a iubit ca nimeni altul. A iubit această 

țară fără limite de orice natură, crezând cu sfințenie că 
neamul românesc are nevoie în decursul istoriei sale de 
personalități marcante care să-i determine traiectoria 
ascendentă, de aceea s-a situat și se va afla veșnic între 
Dumnezeu și neamul său “.

Dl. Profesor le-a prezentat elevilor o nouă viziune, 
o nouă paradigmă asupra existenței filosofului român, care 
a ajuns în chip firesc, fără să facă vreun efort în acest sens, 
un Socrate al românilor, dând dovada unei oratorii firești, 
care nici măcar nu poate fi mimată. În Petre Țuțea au lucrat 
în chip Dumnezeiesc cele patru virtuți clasice ale 
Antichității, și anume: înțelepciunea, curajul, cumpătarea 
și echitatea, mai presus decât orice dorindu-și să fie Om.

De asemenea, la acest eveniment au participat și s-
au referit la viața și opera lui Petre Țuțea, dl.prof.univ. 
Valentin Bădescu, doamna Mirela Cîrstina, director al 
Școlii Gimnaziale „Petre Țuțea” din Boteni, cadre 
didactice și elevi de gimnaziu; aceștia au realizat o 
prezentare power point dedicată activității filosofului 
român; fiecare elev a prezentat cu multă căldură citate 
remarcabile din opera autorului.

De menționat este faptul că, în cadrul Căminului 
Cultural din Boteni funcționează muzeul „Ion Chelcea”, 
unde este amenajat un spațiu dedicat marelui filosof, fiu de 
onoare al comunei Boteni.

                                        
Cristina Baciu 

Iulia Tue
Bibliotecar 

Compartiment Îndrumare Bibliografică

Gheorghe Ceaușu, Dan Puric și obsesia absolutului



 În luna octombrie, cea de-a 12-a ediție a Salonului 
Cărții Argeșene, ediție tematică, a luat pulsul vieții literare 
din județ – cât de tare, cât de rar, nu cumva cu extrasistole îi 
bate inima? -încercând să stabilească o măsură a 
solidarității, a coeziunii, a împreună-simțirii creatorilor și 
iubitorilor de limbă dulce și grea ca mierea.

 Prima zi, 23 
octombrie, a 
fost ziua acad. 
G h e o r g h e 
P ă u n  ș i  a 
m i ș c ă r i i 
„Curtea de la 
A r g e ș ” . 
F o n d a t o r u l 
C l u b u l u i 
Iubitorilor de 
Cultură din 
orașul regal, 

club activ până nu de mult și frecventat de înalte fețe 
intelectuale din țară și de peste hotare, duce, astăzi, aproape 
singur, povara unui proiect, a unei misiuni de țară. 
Gheorghe Păun este o instituție autonomă, o energie peste 
energiile comune, atât de ușor de dizolvat, energii 
sabotoare, până la urmă, prin însăși natura lor orgolios-
compulsivă. Cu alte cuvinte, avem un om cât un cenaclu, 
un român care face o revistă și tipărește cărți valoroase, 
sprijinit de o mână de visători curajoși ca el. Câtă vreme 
Gheorghe Păun va exista, vom rămâne pe drum și în istorie.
 Ziua a doua a Salonului i-a adus la rampă, la prânz, 
pe elevii Colegiului Național I. C. Brătianu. Am văzut o 
sală plină până la refuz. Am văzut și cum tinerețea știe să se 
susțină, cu aplauze și cu pieptul bombat. Am ascultat texte 
extrem de interesante, din perspectiva revoluției – nu cred 
că mă aventurez numind-o așa – limbii literare. Și aici, 
esențială este o Prezență, a profesorului și scriitorului 
Lucian Costache, busola, ora exactă, turnul de control din 
care se veghează asupra călătoriei libere și frumoase prin 
adolescență. L-am cunoscut și pe Ștefan Iordache și i-am 
urmărit cu atenție scurtmetrajele. Anul viitor, va susține 
examen la Regie. Sunt încredințată că se va ridica, în timp, 
la înălțimea celuilalt Ștefan Iordache, Actorul.
 După-amiază, Fundația Culturală „Liviu 

Rebreanu” a 
întors timpul 
c u  c h e i ț a 
î n a p o i .  D e 
j u r -
î m p r e j u r u l 
amintirii, sub 
b a g h e t a 
p o e t e i  ș i 
profesoarei 
A l l o r a 
Albulescu, au 
fost evocați 

Traian Gărduș, Floru Mihăiescu, Miron Cordun, Ludmila 
Ghițescu, Nicolae Badi, Ion Popa-Argeșeanu, spiritul 

cenaclului de odinioară, înăuntrul căruia învățai să fii tu 
alături de ceilalți.
 Ziua a treia a fost a „Cafenelei literare” și a 
”Pietrelor Doamnei”. Poetul Virgil Diaconu și-a convocat 
samuraii. În fața asistenței intimidate – Virgil Diaconu are 
această putere – au citit Alexandru Mărchidan, Liliana Rus, 
Luminița Picui, Lucian Costache. „Pietrele Doamnei”, 
singurul cenaclu rural din Argeș, a salutat apariția noului 
volum de proză poetică - „Cincizeci și cinci” -  al 
mentorului său, prof. George Baciu. Lecturi, discuții și iar 
lecturi, în jurul unui foc simbolic. Foarte puțini își mai 
întind, astăzi, către el mâna care simte când scrie.
 Ziua a patra, ultima, a creat iluzia unui cenaclu-
spectacol, repetiția unei piese de teatru a ”Armoniilor 
Carpatine”, armonii, pentru că au grijă să rămână așa ing. 
Nicolae Cosmescu și dr. Adrian Mitroi. Același cerc magic, 
t e x t e 
v a r i a t e , 
v â r s t e 
despărțite 
d e 
experiență, 
d a r  c a r e 
slujesc la 
fel, adică 
fără cusur, 
Muza.
 C o
n c l u z i a , 
mică și temătoare ca o pasăre, a organizatorului: devenim 
din ce în ce mai puțin. Ne pierdem ca număr și ne pierdem 
substanța. Cuvântul atârnă ca o marfă oarecare într-un 
galantar dosnic. Poate că nu mai e timpul lui, poate că e 
nevoie să așteptăm să-și revină din boală. Cei care trăiesc, 
însă, prin el, datorită lui, nu abdică. Sunt ultimii soldați la 
datorie.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale

Salonul cărții argeșene. Cenacluri, vârste, amintiri
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Expoziții și vernisaje

Știri

Pentru a evidenția cele mai însemnate fotografii 
despre sporturile de iarnă, Biblioteca Județeană ,,Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat expoziția ,,Minte sănătoasă în 
corp sănătos - Sporturi de iarnă în perioada interbelică”, 
în perioada 1-31 decembrie 2017. Documentele folosite în 
cadrul expoziției se regăsesc în revistele ”Realitatea 
ilustrată” și ,,Oglinda lumii”. 

Sportul de iarnă practicat, chiar şi ca relaxare, a 
însemnat o deschidere faţă de aparentele neajunsuri ale 
iernii; el hrănea cu un tip de socializare specială în natură 
pe toţi aceia care se întâlneau în astfel de circumstanţe. 

Primele decupaje cotidiene unde iarna se 
învecinează cu buna dispoziţie o 
vedem timid surprinsă în gravuri din 
secolul al XIX-lea, cum ar fi 
plimbările cu sania. Secolul XX 
aduce obiceiuri cotidiene noi cum ar 
fi apariţia patinelor şi a schiurilor, 
pentru început numai în lumea bună. 
        Sporturile de iarnă au rămas 
pentru interbelic un apanaj al 
claselor medii cu statut social mai 

consistent. Turismul legat de câteva sporturi specifice 
anotimpului rece se afla la început, dar era foarte gustat în 
grupuri restrânse de prieteni, rude sau mai rar expediţii 
aventuroase. Schiurile şi patinele erau importate cu 
precădere din Germania sau Austria, iar preţul 
echipamentelor nu era la îndemâna oricui.

După primul război mondial, sporturile de iarnă 
sparg barierele sociale, încep să se desfăşoară numeroase 
concursuri și tot mai multe staţiuni montane îşi orientează 
investiţiile către consumatorii de sporturi de iarnă. Tinerii 
adolescenţi ai anilor '20 sunt aceia care au introdus în 
cotidianul românesc schiul şi patinajul ca sport de masă sau 
de performanţă.

Valea Prahovei a fost desigur prima regiune unde 
acest tip de sport a început să prevaleze asupra 
promenadelor, băilor şi plimbărilor în căutarea tihnei, 
odată cu schimbarea anotimpului. 

Mihaela Nicolescu
 Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și
Informare Comunitară 

Minte sănătoasă în corp sănătos - Sporturile de iarnă în perioada interbelică

· Grant de mobilitate pentru tineri bibliotecari 
români

Secția de Tineret a Asociației Bibliotecilor din Ucraina 
va organiza în perioada 12-13  aprilie 2018 la Liov, în 
Ucraina, a III-a ediție a Forumului Internațional al 
Tinerilor Bibliotecari „Bibliotecile și dezvoltarea durabilă 
a societății”. Acest forum va reuni tineri profesioniști de 
bibliotecă din diferite țări care au un interes comun în 
crearea unei biblioteci moderne și inovatoare. Această 
întâlnire reprezintă o ocazie excelentă de a afla mai multe 
despre oportunitățile pentru tinerii bibliotecari și despre 
noile proiecte de bibliotecă, de a face schimb de idei și de 
rezultate privind inițiativele din domeniu, de a intra în 
contact cu experți și de a întâlni colaboratori și colegi care 
împărtășesc aceeași pasiune pentru profesie.

ANBPR anunță oportunitatea de a susține, pe bază de 
selecție, participarea unui bibliotecar român, membru al 
ANBPR, la această întrunire profesională.

Persoanele doritoare trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:

- vârsta până în 35 de ani,
- cunoștințe bune de limba engleză,
- pașaport.
Organizatorii vor suporta 2 nopți de cazare, costurile de 

masă și taxa de înregistrare la eveniment. Mai multe 
detalii: h�ps://anbpr.org.ro/index.php/grant-de-mobilitate-
pentru-par�ciparea-unui-tanar-bibliotecar-roman-la-forumul-
interna�onal-al-�nerilor-bibliotecari-din-ucraina/

· Atelier MobilitatE+, Educaţia Adulţilor, Piteşti, 
judeţul Argeş

Europe Direct Argeş din cadrul Bibliotecii Judeţene 
Argeş va găzdui, în perioada 8 februarie  - 10 februarie 
2018, atelierul MobilitatE+, care face parte din oferta de 
formare a ANPCDEFP pentru organizațiile sau instituțiile 
eligibile și este susținut de membrii rețelei de formatori E+.

Atelierul este dedicat dezvoltării de proiecte de 
mobilitate în cadrul programului European pentru 
educaţie, formare profesională şi tineret Erasmus+, 
domeniul Educaţia Adulţilor.

Scopul atelierului este să ofere un cadru adecvat de 
interacțiune și sprijin personalizat în vederea finalizării 
etapei de proiectare și completării unui formular de 
candidatură pentru un proiect de mobilitate în cadrul 
programului Erasmus+. În cadrul atelierului alternează 
etapele de lucru individual pe formularul de candidatură cu 
etapele de discuții de grup și clarificare a întrebărilor 
specifice ale participanților.

Acesta se adresează managerilor sau personalului unor 
organizaţii sau instituţii eligibile care nu au mai coordonat 
proiecte de mobilitate aprobate în România prin programul 
Erasmus+, domeniul Educaţia Adulţilor.

Pentru detalii privind înscrierea, accesaţi link-ul: 
h�p://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1235

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș
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https://anbpr.org.ro/index.php/grant-de-mobilitate-pentru-participarea-unui-tanar-bibliotecar-roman-la-forumul-international-al-tinerilor-bibliotecari-din-ucraina/
https://anbpr.org.ro/index.php/grant-de-mobilitate-pentru-participarea-unui-tanar-bibliotecar-roman-la-forumul-international-al-tinerilor-bibliotecari-din-ucraina/
https://anbpr.org.ro/index.php/grant-de-mobilitate-pentru-participarea-unui-tanar-bibliotecar-roman-la-forumul-international-al-tinerilor-bibliotecari-din-ucraina/
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1235
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· Târgul Internațional Gaudeamus - Carte de 
învățătură

Târgul Internațional Gaudeamus și-a deschis 
porțile pentru cea de a 24-a ediție. Evenimentul organizat, 
în perioada 22- 26 noiembrie 2017, de Radio România, a 
reprezentat un proiect cultural susţinut de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale. Cu el s-a închis anul 
cultural 2017. 

În acest an, ne-am bucurat de o noutate, este vorba 
despre o zonă rezervată inovaţiilor tehnice şi cea în care se 
face o istorie a învăţământului românesc, începând cu 
1831.

Conform aprecierilor profesioniștilor domeniului 
și ale jurnaliștilor, a fost cotat drept unul dintre primele 10 
evenimente de acest gen din Europa, din punct de vedere al 
anvergurii și al valorii pieței astfel create. Este cel mai 
important eveniment de acest gen din România, numărul 
expozanților la ultima ediție ajungând la 450, iar cel al 
vizitatorilor situându-se aproape de 100.000 de persoane, 
într-un spațiu expozițional de 10.000 m2.

Prima ediție a târgului a avut loc în anul 1994, fiind 
realizat de Radio România în colaborare cu Editura All și 
cu Euromedia. În anul 1997, în cadrul târgului, s-au 
inaugururat trofeele Gaudeamus pentru presă și pentru 
expozanți, în funcție de voturile publicului.

La 10 ani de la aderarea României la Uniunea 
Europeană, invitatul de onoare al Târgului Internațional 

Gaudeamus în  2017 a fost Uniunea Europeană, prin 
Reprezentanța Comisiei Europene în România. La standul 
invitatului de onoare, „Acasă, în Europa”, vizitatorii 
Târgului Gaudeamus au avut prilejul să participe zilnic la 
numeroase evenimente interactive – dezbateri, întâlniri cu 
scriitori români premiați în Europa, ateliere – adresate atât 
adulților, cât și celor mai tineri cititori.

În apropierea Centenarului, interesul cititorilor 
români pentru istorie a crescut, iar editurile s-au adaptat 
imediat cererii de pe piaţă. Cea mai căutată carte a fost ”În 
jurul Marii Uniri de la 1918″, de Lucian Boia, iar volumul 
“Testamentul lui Abraham”, de Igor Bergler, a luat trofeul 
pentru "Cea mai râvnită carte a Târgului." 

Top Litera Mică la Gaudeamus 2017:
1.  Povești de seară pentru fete rebele
2. Marea carte a Crăciunului
3. A fost odată... 24 de povești terapeutice.

Numărul mare al participanţilor (peste 300), al 
evenimentelor pe care târgul le-a găzduit (peste 800) şi al 
vizitatorilor – peste 125.000 – care egalează recordul 
înregistrat la ediţiile precedente, reconfirmă statutul 
evenimentului şi sloganul sub care s-a desfăşurat şi în acest 
an: „cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio 
din România”.
      

   Carmen Frîncu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară

 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice a fost marcată de Biblioteca Orașului Ștefănești 
prin organizarea ediției I a evenimentului “ȘAH MAT 
SENIORI 2017”, adresat persoanelor ajunse la vârsta 
înțelepciunii. 

O zi specială nu doar pentru seniorii din Ștefănești 
şi cei din întreaga lume, ci pentru noi toţi, cei care trebuie să 
le arătăm respectul şi preţuirea pentru eforturile şi 
realizările lor. 

Biblioteca orașului Ștefănești a lansat invitația 
persoanelor vârstnice şi tinerilor pasionaţi de şah la un 
concurs interactiv de jocuri (șah, cărți și table) derulat într-
un mediu ambiental plăcut.

Din punct de vedere istoric, rădăcinile jocului se 
pierd în negura timpurilor. În poezia „Prefață”, de Tudor 
Arghezi, apare viziunea omului matur asupra jocului. 
Poezia „Trei fete”, de Lucian Blaga, sugerează faptul că 
jocul are o importanță esențială în evoluția individului.

Atât șahul, cât și tablele sunt jocuri de strategie în 
care mintea este solicitată la maxim, disciplinează gândirea 

ce lor  t iner i  ş i  o fe ră 
vârstnicilor o preocupare 
intelectuală de care au atât 
de mult nevoie.

Iată de ce copiii şi 
seniorii din Ștefănești s-
au întâlnit pe 1 octombrie 

2017, în incinta Clubului Pensionarilor Ștefănești, pentru a 
se confrunta în faţa tablelor colorate în alb şi negru.

Deschiderea concursului a fost marcată de un 
moment artistic (dansuri populare, cântece și poezii) 
susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Vintilă Brătianu” sub 
îndrumarea cadrelor didactice. 

Sub sloganul „De la bunici la nepoţi”, concursul a 
fost organizat de Biblioteca Orașului Ștefănești în 
colaborare cu Casa de Cultură Ștefănești, Consiliul 
Județean Argeș, Asociația Sportivă Muntenia - 22 
Decembrie Argeș și Asociația Română de Tineret 
„Muntenia” Argeș, cu intenţia de a deveni un eveniment 
periodic şi o punte între generaţiile care reprezintă atât 
înţelepciunea prezentului cât şi speranţa viitorului.

O pasiune veche pentru unii, abia născută pentru 
alţii, şahul a fost un cadru propice de întâlnire, un prilej de 
discuţii, învăţăminte şi desfătare de ambele părţi.

După urările de sănătate rostite, reprezentanţii care 
au sponsorizat cu dărnicie această competiţie, Primăria 
Orașului Ștefănești, Biblioteca Ștefănești, Consiliul 
Județean Argeș, Asociația Sportivă Muntenia -  22 
Decembrie Argeș, au  oferit cupe câştigătorilor, diplome şi 
premii tuturor participanților.

Tatiana Brebu 
 Bibliotecar

Biblioteca Publică Ștefănești 

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice - 1 octombrie
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Moment de sărbătoare, proiecte îndrăznețe, 
oportunități și oameni cu deschideri spre nou. Pentru că ne 
place și apreciem lucrul bine făcut, ANBPR-Filiala Argeș 
a premiat BIBLIOTECARUL ANULUI 2017 pentru 
merite deosebite în anul 2016, în cadrul Conferinței 
"Bibliotecile Publice și dezvoltarea comunitară - tendințe 
și bune practici". Filtrează, culege, alege, schimbă, implică 
și adună în jurul bibliotecii toată comunitatea. Este vorba 
despre doamna Steluța Jugănaru, bibliotecar la Biblioteca 
Publică Vlădești, un om cu o inimă mare, care nu se 
mulțumește niciodată cu puțin. Pentru că așa cum îi place 
să spună, „plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să facă 
oamenii fericiţi”, a reușit să ne împărtășească puțin din 
experiența profesională acumulată.

Cum ați schimbat biblioteca? Cu ce îi ademeniți pe 
utilizatori la bibliotecă?

Mi-am dorit să schimb percepția oamenilor în ceea ce 
privește biblioteca. Rolul bibliotecarului este și acela de a 
apropia oamenii, de a-i educa. Am vrut să le stimulez 
comportamentul civic și responsabil, să dezvolt abilitățile 
de a folosi resursele de care dispune biblioteca, pentru a le 
fi mai ușor la școală și în societate, astfel încât să nu mai 
constituie un handicap faptul că locuiesc la țară.

Accesul la internet și accesul la tehnologie, pentru 
pregătirea de material pentru lucrările sau proiectele lor, 
pentru a afla orice informație din orice parte a lumii, toate 
acestea au consolidat relaţia bibliotecar-utilizator. 

Am dorit ca biblioteca din Vlădești-Argeș să se 
adapteze rapid și flexibil la nevoile comunității, să aibă ca 
preocupare atragerea locuitorilor comunei nu doar pentru a 
lectura ci și pentru a găsi răspuns la întrebările ce țin de alte 
domenii ale cunoașterii și ale vieții social-economice. Am 
îmbinat tradiționalul cu modernul astfel că biblioteca a 
devenit un punct forte în comunitatea noastră.

Când nu aveau loc la calculator și nu știam cum să-i 
mai împac cu programările, le citeam, am adus de acasă 
jucăriile nepoților, culori, acuarele, unora dintre ei le-am 
dat hăinuțe.

Ce îi determină pe copii să vină la bibliotecă?
Cred că faptul că sunt flexibilă, nu le impun să 

citească cu forța ci folosesc alte idei.  Faptul că au acces la 
tehnologie îi motivează. Le-am 
oferit un mediu primitor, cum 
spunea elevul Dănuț Mihăescu, 
o a doua casă. Faptul că au 
observat că încerc diferite 
p r o i e c t e ,  c ă  a m  a d u s 
calculatoare mai multe, că fac 
de toate: de la foc, curățenie, 
s p ă l a t  z i l n i c  î n  s p a ț i i l e 
bibliotecii, până la a căra saci cu 
moloz,  că le  ofer  povețe 
părintești  și sufletești. Cred că 
acestea au fost lucruri care au 
contat, nu știu exact... Nu mi-am 
luat concediu vara aceasta 

pentru a le oferi lor o alternativă la petrecerea timpului 
liber, pe perioada vacanței de vară. Mi-au spus că vacanța 
de vară petrecută la bibliotecă este cel mai frumos lucru 
pentru ei, deoarece așa au posibilitatea să se întâlnească, să 
socializeze, să discute, să se joace. Le ofer dulciuri, 
covrigei, un fruct… am un copil fără  posibilități care, în 
cea mai mare parte a timpului, stă cu mine de când iese de la 
școală până după-amiază și îi ofer de câte ori pot un 
sandviș.

  Ați plănuit să faceți toate schimbările pe care le-
ați făcut sau v-ați lăsat dusă de val?

Am dorit să schimb puțin mentalitatea semenilor 
mei. Să nu ne mai complacem în aşteptarea schimbării, 
care trebuie să vină întotdeauna de la ceilalţi, scuturându-
ne de răspundere cu tradiționalul ”Eu nu pot schimba nimic 
singur!”. Am încercat mult de tot să promovez 
voluntariatul, dar, din păcate, fără succes, și atunci am zis 
că nu-i nimic, voi realiza ceva și de una singură.

V-ați dat seama deja, din tot ceea ce fac, că am o 
slăbiciune pentru copiii și oamenii din mediul defavorizat, 
că nu ezit niciodată să mă implic personal în evenimente și 
acțiuni menite să vină în ajutorul lor.

Credeți că biblioteca poate fi un loc unde să fie 
facilitată dezvoltarea personală, indiferent de vârstă?

Biblioteca s-a schimbat și a dezvoltat multe servicii. 
Mai nou, munca bibliotecarului a devenit complexă, în pas 
cu schimbările din societate. Pe lângă a da și a primi cărți, 
totul se produce pe calculator. Profesia de bibliotecar, 
a c u m  ș i  î n 
v i i t o r,  e s t e 
p u t e r n i c 
l e g a t ă  d e 
tehnologiile 
informației și 
de internet , 
pentru binele 
e i  ș i  a l 
societății pe 
c a r e  o 
deservește. În 
primul rând ca om, apoi ca bibliotecar, am identificat 
nevoile comunității, m-am implicat în activități de 
voluntariat, încercând să aduc zâmbete și bucurii în sufletul 
oamenilor.  După cum știți, m-am zbătut să ofer un spațiu 
primitor și celor de vârsta a treia, pentru a transforma puțin 
în bine viața acestora.

Am încercat, pe cât posibil, să gestionez, atât cât m-
am priceput, sentimentele si emoțiile pe care le trăiesc 
copiii. Este cunoscut că persoanele care locuiesc la țară 
sunt sau au fost educate în maniera bunei cuviințe, care 
uneori duce la controlarea excesivă a emoțiilor, a curajului 
de a-și exprima punctul de vedere personal și de a pune 
întrebări asupra a tot ceea ce au nelămurit. Le-am explicat 

Bibliotecarul anului 2017 - un om dedicat, un om implicat

Continuarea pe pagina 12
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celor mici, mai ales atunci când se ivea  un mic conflict, că 
trebuie să analizăm mai întâi situația, să  fim obiectivi, să 
zâmbim, să  râdem, să  încercăm să ne destindem dacă se 
poate, să fim mult mai toleranți.

Ce vă motivează să mergeți înainte? De ce 
depuneți atâtea eforturi pentru a aduna comunitatea în 
jurul bibliotecii?

Orice comunitate trăiește prin oamenii ei. Cultura, 
în sens larg, poate fi un instrument al dezvoltării. Cultura 
poate genera resurse și pentru dezvoltarea satului 
românesc. Acesta este un lucru foarte important pentru  
noi, cei din mediul rural.

O bună parte din timp, din viaţă, eu l-am petrecut 
printre cărţi, având nevoie de informaţii pe care să le 
transmit apropiaţilor și utilizatorilor. Poate și din această 
cauză cartea îmi bucură sufletul în momentele mai dificile.

Dorința mea este de a transmite utilizatorilor 
plăcerea de a se apleca mai mult asupra cărților, de a culege 
date cât mai exacte și de a compara atunci când au dubii cu 
privire la informațiile culese de pe internet sau media. În 
acest fel cred că noi putem evolua, ca oameni. 

Uneori m-am luptat cu încrâncenare chiar, dar am 
perseverat în ciuda tuturor greutăților, mi-am șters lacrima 
și am mers mai departe. Încă mai cred într-o schimbare 

pentru generațiile viitoare, unde adevăratele valori: 
sinceritatea, respectul, curajul, modestia, fidelitatea, 
toleranța, să fie un crez pentru cei mai mulți dintre noi. 
Când ne vom însuși câți mai mulți dintre noi aceste valori, 
sper că România va reveni pe drumul cel bun, tinerii noștri 
vor munci în țara lor și vor contribui la dezvoltarea ei. De 
aceea, sarcina noastră este cu atât mai nobilă, cu cât are 
puterea de a insufla noilor generații adevăratele valori 
morale și civice. 

Tare mi-aș dori ca, măcar pe viitor, să fiu susținută 
și ajutată de cei din comunitatea mea, pentru a demonstra 
că dacă vrei, se poate. Știu că am de luptat cu concepții 
învechite, cu orgolii, dar crezul meu este acela că ”Omul 
sfințește locul!”

Prin tot ceea ce am realizat, am transmis tuturor o 
invitaţie sinceră la educaţie, un îndemn pentru noi toţi de a 
transforma în bine viaţa noastră  și a comunității deoarece 
”cuvintele  au valoare doar atunci când sunt susținute 
de fapte!”

 
Mihaela Penaru

Președinte 
ANBPR-Filiala Argeș

Despre adevăratul Vlad Țepeș - lansare de carte la Arefu

În data de 10 septembrie 2017, în comuna Arefu a 
avut loc un eveniment unic până la această dată în istoria 
localității noastre, respectiv lansarea celor două lucrări 
despre viața tumultoasă dar și plină de cutezanță, demnitate 
și vitejie, a neamului românesc. Ne-a onorat prezența în 
mijlocul nostru a celui care le-a scris, valorosul istoric și, în 
același timp, marele condeier Vasile Lupasc Sfintes, primit 
cu pâine și sare.

Căminul Cultural Arefu a găzduit acest eveniment 
editorial organizat cu sprijinul Direcției de Patrimoniu 
Cultural Român din Madrid, reprezentată de arefeanul 
Gheorghe Chițu.

Întâlnirea dintre invitați, consăteni și autor a fost un 
moment unic, susținut cu inserții folclorice autentice prin 
care s-a generat atmosfera neaoșă a locurilor feerice de la 
poalele muntelui ce au fost în urmă cu sute de ani străbatute 
de temutul Vlad Țepeș.

Cele două lucrări sunt:
1. ”Cartea cu eroi”, despre care istoricul a menționat 

că a fost concepută pe înțelesul copiilor. Autorul spune 
„căutați și dați copiilor dumneavoastră cât mai multe 
povești adevărate, cu eroi români. Învățați-i că nu am fost, 

nu suntem și nu 
a v e m  c u m  s ă 
ajungem inferiori 
niciunui alt neam. 
Unii vor pleca în 
lume…  Lăsați-i să 
plece, dacă așa va fi 
destinul lor, dar 
curățați de orice 
buruiană terenul 

conștiinței naționale pentru ca îngerii noștri să poată 
ateriza liniștiți și mândri acasă din când în când. Iar pe cei 
mai mulți, care nu vor să plece niciodată de lângă noi, 
ajutați-i de mici să țină capul sus, fără fală deșartă, să aibă 
mintea și brațele puternice! Asemenea lui Burebista, Vlad 
Vodă sau lui Mihai Vodă“. Această lucrare este numită de 
profesorul Cezar Bădescu drept o „Evanghelie a neamului 
românesc“.

2. ”Răstigniți între cruci”, a doua carte lansată, 
conține trei volume, toate axate pe viața tumultoasă a 
viteazului voievod Vlad Țepeș (Dracula). Cele trei volume 
au în mod cert valoare de document, căci autorul a petrecut 
zile bune documentându-se temeinic chiar în ținutul 
Arefului, disecând memoria colectivă pentru a afla cum s-a 
păstrat imaginea domnitorului în conștiința bunicilor și 
străbunicilor noștri.

Pe durata evenimentului au fost prezentate poezii 
scrise de consăteni, cântece autentice și dansuri populare 
susținute de grupul nostru folcloric “Muntișor”.   

Toți cei prezenți au primit diplome de participare și 
de excelență, iar scriitorul a fost declarat Fiu al localității 
Arefu, a primit o machetă sculptată în lemn cu chipul 
voievodului și o cheie cu care să deschidă când dorește ușa 
cetății lui Vlad Țepeș, adevăratul cuib de vulturi.

Prin acest eveniment cultural dovedim că pastrăm 
arta, tradițiile și istoria neamului nostru românesc. Cultura 
și neamul omenesc nu vor muri niciodată, atâta timp cât 
copii noștri vor conserva tradițiile sfinte lăsate de urmași.
  

 Elena Hodoș 
Bibliotecar

Biblioteca Comunală Arefu
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Tianjin este unul dintre cele patru municipii ale 

Republicii Populare Chineze, situat în nordul Chinei și 

are statut de provincie, fiind al doilea nivel 

administrativ după guvernul central. 

În anul 2014, firma olandeză MVRDV, a 

început lucrările bibliotecii din Tianjin. În octombrie 

2017, a fost deschis 

publicului un centru 

cultural pe 5 niveluri, 

cu o suprafață de 

3 3 . 7 0 0  d e  m e t r i 

pătrați, dispus cu rafturi din podea până în tavan, care 

poate conține 1,2 milioane de cărți. 

Biblioteca este poreclită „Ochiul”, deoarece 

are o sferă mare, 

luminată în centru, 

care servește ca 

sală de audiență, cu 

o capacitate de 110 

persoane. De la parter, vizitatorii pot accesa cu 

ușurință zonele de citit pentru copii și persoanele în 

vârstă, auditoriul, intrarea principală, accesul terasat la 

etajele de mai sus și conectarea la complexul cultural. 

Primul și al doilea etaj sunt alcătuite în principal din 

săli de lectură, cărți și zone de servit masa, în timp ce 

etajele superioare includ, de asemenea, săli de 

întâlnire, birouri, săli de calculator și două terase de pe 

acoperiș.

De la deschiderea sa la 1 octombrie 2017, 

clădirea a fost un mare succes în mass-media și social 

media din China, 

fiind descrisă ca 

un „Ocean of 

Cărți” (CCTV) 

ș i  „ C e a  m a i 

frumoasă bibliotecă din China” (The Bund). 

Comentariile pe social media numesc clădirea o „mare 

de cunoștințe” sau „Super Sci-Fi”. Cel mai important, 

este clar că oamenii din Tianjin au îmbrățișat noul 

spațiu - și că acesta a devenit camera de zi urbană pe 

care se intenționa a 

fi .  B i b l i o t e c a  a 

primit aproximativ 

10.000 de vizitatori 

p e  z i  î n  p r i m a 

săptămână de deschidere și a salutat până la 18.000 de 

vizitatori în unele weekend-uri. 

Pentru mai multe informații puteți să accesați  

h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_Binhai_Librar

y
Eduard Fîșcă

Bibliotecar
compartiment Informatizare și evidența 

informatizată a cititorilor

Biblioteca din Tianjin, China

https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_Binhai_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_Binhai_Library
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