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Editorial

Bibliotecile publice argeșene, 
spațiu public al comunicării
udețul Argeș dispune de un sistem de Jbiblioteci publice bine articulat care 
înmagaz inează un pa t r imoniu 

cultural (scris) semnificativ și valoros. Prin 
programul Biblionet derulat cu succes s-a reușit 
racordarea la Internet a 70 de biblioteci, efectele 
legăturii rapide cu lumea fiind de natură socio-
economică, educațională și culturală. Toate 
politicile aplicate în contextul unei dezvoltări 
durabile a bibliotecilor publice argeșene au avut 
ca reper major “orientarea către utilizatori”, 
acest lucru traducându-se în diversitatea de 
servicii pe care bibliotecile le pun la dispoziția 
persoanelor in teresa te .  În u l t imi i  ani , 
bibliotecile publice au devenit adevărate centre 
publice ale unor comunicări eficiente și cu 
rezultate palpabile, acestea, ca instituții 
culturale și de comunicare reușind să aducă 
Europa în majoritatea localităților argeșene.

nul 2017 a fost unul al realizărilor Ad e o s e b i t e  î n  a c e s t  p l a n , 
Biblioteca Județeană “Dinicu 

Golescu” Argeș și filiala Argeș a ANBPR, una 
dintre cele mai active din țară, având rol de 
coordonator al unor proiecte culturale și 
educative în care și-au adus aportul colegii 
noștri din bibliotecile publice orășenești și 
comunale. Aș prezenta aici un singur proiect 
semnificativ: “Code Kids - Învață programare la 
biblioteca ta”, proiect în care au fost implicate 
cu succes bibliotecile comunale Beleți-
Negrești, Bradu, Merișani, Vlădești și biblioteca 
orășenească Topoloveni. Acest proiect a fost 
implementat de Fundația Progress și Asociația 
ETIC, având coordonatori din partea bibliotecii 
județene pe Mihaela Penaru și Eduard Fîșcă. 
Trebuie menționat faptul că acest proiect se 
dezvoltă și în anul 2018, ceea ce demonstrează 
eficiența sa la nivelul comunităților rurale 
argeșene. Multe dintre proiectele derulate de 

filiala Argeș a ANBPR au avut și sprijinul 
Centrului Europe Direct Argeș care, prin 
punctele de informare europeană deschise în 
numeroasele comunități argeșene, face posibilă 
comunicarea între instituțiile europene și 
diversele zone ale județului Argeș. Astfel, 
bibliotecile publice argeșene devin treptat, 
autentice spații ale comunicării publice pe 
diverse paliere: economic, social, educațional, 
cultural.

r o i e c t e l e  d e r u l a t e  d e  c ă t r e PBiblioteca Județeană “Dinicu 
Golescu” Argeș și filiala ANBPR 

Argeș au fost prezente permanent în rubricile 
revistei “Bibliosphere”, buletinul informativ al 
fil ia le i  Argeș a Asocia ț ie i  Naț ionale a 
Bibliotecilor Publice din România. Acest 
buletin realizat incitant, conține multe 
informații despre ceea ce înseamnă mediul 
biblioteconomic argeșean, în care bibliotecile 
publice sunt o “agora”, o zonă deschisă pentru 
comunitățile pe care le deservesc.

nul 2018 va avea drept corolar A“Centenarul Marii Uniri”, un 
eveniment istoric excepțional 

p e n t r u  i d e n t i t a t e a  n o a s t r ă  n a ț i o n a l ă . 
Bibliotecile publice argeșene au datoria de a 
face, cultural, legătura dintre trecut, prezent și 
viitor. Sunt convins că așa va fi, iar paginile 
revistei “Bibliosphere” vor demonstra acest 
lucru. 

ult succes! M
dr. Octavian Mihail Sachelarie

Manager 
Biblioteca Județeană

„Dinicu Golescu”
Argeș
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Program de activităţi 2018 - ANBPR – FILIALA ARGEŞ

Nr.
crt.

Denumirea activității Perioada/data la 
care va avea loc 
evenimentul

Responsabil / 
Coorganizator

Descrierea sumară a activității

1. Bătălia cărților Aprilie 2018 Mihaela Penaru

Secția Beletristică

Secția Tinerilor

Concurs național de lectură, desfășurat în 
perioada aprilie-octombrie 2018. Concursul 
se desfășura sub egida Asociației Naționale a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România și va fi organizat în mai multe 
biblioteci publice din țară.

2. Caruselul poveștilor trimestrial Penaru Mihaela

Daniela Tudose

Concurs de lectură ce are ca scop promovarea 
lecturii și dezvoltarea plăcerii de a citi, 
activitatea desfășurată în colaborare cu 
Bibliotecile Comunale Merișani, Vlădești, 
Beleți-Negrești și Mălureni.

3. Agricultura în centrul 
vieții noastre

trimestrial Ștefan Nicolescu 
Georgeta Elena

Panait Ionela

Sesiuni de informare și exerciții interactive 
cu privire la rolul agriculturii în comunitate și 
promovarea importanței dezvoltării rurale, 
activitate desfășurată în colaborare cu 
Bibliotecile Comunale Merișani, Beleți-
Negrești, Mălureni, Vlădești.

4. România - 100 de ani trimestrial Gabriela Rădulescu

Mihaela Penaru

Conștientizarea în rândul copiilor a rolului 
reprezentat de Marea Unire în dezvoltarea 
României Moderne: ateliere interactive de 
istorie.

5. Dezvoltarea 
competențelor - rol 
esențial în 
comunicarea 
subiectelor pe teme 
europene

Iunie 2018 Biroul executiv al 
ANBPR

Dezvoltarea abilităților de comunicare și 
utilizarea instrumentelor IT în acest proces.

6. EU în Europa - 
prezent și perspective

Noiembrie 2018 Biroul executiv al 
ANBPR

Conferință organizată în scopul creșterii 
calității serviciilor oferite în bibliotecile 
publice, pentru o dezvoltare durabilă.

7. Editarea Buletinului 
informativ al Filialei 
ANBPR

trimestrial Biroul executiv al 
ANBPR

Editarea buletinului informativ Bibliosphere, 
publicație a ANBPR - Filiala Argeș.

8. Sprijinirea formării și 
dezvoltării profesionale 
a membrilor filialei

periodic Biroul executiv al 
ANBPR

Colaborare în grupurile de lucru ale ANBPR 
pentru formare și dezvoltare profesională, 
implicarea membrilor filialei în activitățile de 
formare propuse de ANBRP.
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Proiectul CODE Kids - Copiii fac coding în bibliotecile publice...continuă

În perioada 5-6 martie 2018 la Brașov, Fundația 
Progress a organizat împreună cu Asociația ETIC, un 
training pentru coordonarea proiectului "CODE Kids-
Copiii fac coding în bibliotecile publice" la nivel județean 
și sustenabilitatea proiectului. La acest training au 
participat 11 reprezentanți ai bibliotecilor județene din 
Argeș, Bihor, Gorj, Sălaj, Timiș și Vâlcea. 

Am discutat despre gândurile noastre pentru 
CODE Kids 2020 - unde suntem și unde vrem să ajungem 
împreună. Prin acest trainig s-a urmărit, ca participanții să 
fie bine pregătiți și să dețină mijloacele necesare pentru 
utilizarea platformelor code.org și Google Drive, 
coordonarea și monitorizarea grupelor de începători, 
coordonarea grupelor de avansați și organizarea târgurilor 
de știință, comunicarea cu părinții, media și alți actori 
interesați. La finalul trainingului, reprezentanții 
bibliotecilor județene au realizat o hartă mentală care 
cuprinde rețeaua CODE Kids și modul în care aceasta se 
poate dezvolta.

Dar, concret, ce a făcut, ce face Code Kids și unde vrea 
să ajungă?

2017, anul pilot al Proiectului „CODE Kids – Copiii 
fac coding 
î n 
bibliotecile 
publice”, s-
a dovedit un 
real succes. 
C u  o 
dimensiune 
naț ională , 
proiectul a 
avut ca scop 
crearea unei 
comunități 

active de copii, tineri și bibliotecari prin înființarea a 30 de 
cluburi de coding în 30 de biblioteci publice din 6 județe 
din diferite zone ale României (Argeș, Vâlcea, Gorj, Timiș, 
Bihor, Sălaj). Aceste cluburi vor contribui la dezvoltarea 
competențelor digitale ale copiilor și la implicarea acestora 
în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor 
teme digitale creative, astfel încât 380 copii din mediile 
rural și urban mic, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să 
fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră 
în tehnologie. 

Povestea continuă și în 2018 și, pe raza județului Argeș, 
pe lângă cele 5 biblioteci intrate în proiect în anul 2017 
(Biblioteca Publică Bradu, Biblioteca Publică Beleți-
Negrești, Biblioteca Publică Merișani, Biblioteca Publică 
Vlădești și Biblioteca Orășenească Topoloveni), am reușit 
și am atras alte trei biblioteci (Biblioteca Publică Aninoasa, 
Biblioteca Publică Bogați și Biblioteca Publică Albeștii de 
Argeș), plus înființarea unui Club de coding la Biblioteca 
Județeană “Dinicu Golescu” Argeș. Zeci de copii vor fi 

încurajați să urmeze o carieră în tehnologie, unde li se 
deschide o altă fereastră către explorarea lumii digitale. 

Mihaela Penaru și Eduard Fîșcă, coordonatorii 
proiectului la nivel 
județean, îi vor 
sprijini și îi vor 
susține pe toată 
durata desfășurării 
p r o i e c t u l u i . 
M u l ț u m i m 
trainerilor, Iulian 
Todor și Ionela 
Rusu, Asociației 
E T I C  C l u j  ș i 
Fundației Progress 
pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă. 
O să le demonstrăm că ne-am înțeles fiecare rolul pe care îl 
avem în acest proiect și fiecare dintre noi va dezvolta cel 
mai tare Club de coding în comunitățile noastre. 

Mihaela Penaru
Președinte 

ANBPR-Filiala Argeș

https://www.facebook.com/fundatia.progress?fref=mentions
https://www.facebook.com/fundatia.progress?fref=mentions


Educative: activități, cursuri

 În data de 1 februarie 2018, Citim Împreună 
România a celebrat împreună cu mii de copii și sute de 
educatori, învățători, profesori, bibliotecari, librari și 
pasionați de lectură din întreaga țară, Ziua Internaţională a 
Cititului Împreună (ZICI). Aflată la a doua ediție națională, 
ZICI România a fost parte a unui eveniment global 
organizat de către LitWorld și marcat anual de milioane de 
oameni în peste 100 de țări.

 Dragostea de lectură și de cărți este unul dintre cele 
mai mari daruri pe 
care orice adult le 
poate oferi  unui 
copil și, de aceea, 
participanții la ZICI 
2018, au hotărât să 
citească împreună 
cu cât mai mulți 
copii, cărți frumoase 
în moduri atractive. 

Când citim împreună cu copiii, schimbăm lumea!
Biblioteca Județeană  ”Dinicu Golescu” a răspuns 

prezent la Ziua Internațională a Cititului Împreună printr-
un eveniment structurat pe trei părți: lectură, vânatoare de 
comori și piesa de rezistență: vizita a doi câini 
salvamontiști.

Cu mic cu mare ne-am dat întâlnire într-un cadru 
familiar și am pașit pe covorul fermecat al poveștilor. Am 
zburat către lumi demult apuse, să deslușim misterul prin 
care și-a pierdut glasul, ca mai apoi să zburăm alături de 
elefanții cu aripi. În partea a doua ne-am pus pălăriile de 
exploratori și am plecat la o vânatoare de indicii, păstrând 

aceeași temă: lumea animalelor.
 Punctul culminant a fost atunci când am primit 
vizita celor mai curajoși câini salvamontiști Dara și Helios, 
care ne-au încântat prin blândețea și inteligența lor.

Bucuria a fost și mai mare când biblioteci publice 
din județul nostru  precum Mușătești, Merișani, 
Topoloveni, Lerești, Morărești, Săpata și Pietroșani ne-au 
urmat exemplul desfășurând activități la fel de interesante. 
Sperăm ca anul viitor, numărul acestora să fie în creștere, 
astfel ca Argeșul să fie reprezentat pe harta ZICI cu 
numărul cel mai mare de biblioteci participante.
 Cititul cu voce tare are beneficii majore, mai ales 
pentru copii, stimulând atenția, imaginația și bucuria 
lecturii pe termen lung. Evenimentul s-a bucurat de un real 
succes, prin participarea unui număr însemnat de copii, iar 
anul viitor venim cu promisiunea unor alte surprize.

Carmen Frîncu 
bibliotecar 

Compartimentul 
Comunicarea Colecțiilor 
și Informare Comunitară

Inițiativa Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș de a organiza în colaborare cu Asociația Psihoeu un 
atelier creativ si recreativ pentru părinți și copii, în cadrul  
Secției pentru tineret, a fost și de această dată o alegere 
excelentă. 

Într-un mediu cald 
si armonios, înconjurați de 
c ă r ț i  ș i  d e  j o c u r i  d e 
i n t e r c u n o a ș t e r e ,  a t â t 
p ă r i n ț i i  c â t  ș i  c o p i i 
acestora, au avut ocazia să-
și facă din timpul liber, unul 
de calitate în care au putut 
îmbina toate elementele în 

vederea construirii unei relații de încredere, de lungă 
durată. 

Consolidarea relației părinte-copil, plecând de la 
încrederea în viață, încrederea în el însuși, modul în care ia 
deciziile în viață, motivațiile și chiar alegerea partenerului 
de viață, toate acestea sunt influențe reale, definitorii 
pentru evoluția ca persoană și personalitate.

Încercarea fiecărui părinte de a-și educa mereu mai 
bine copilul, este una lăudabilă, dar realitatea este că 
fiecare vârstă are etapele ei, iar procesul este unul destul de 
complicat. Uneori aspecte care țin de a stabili reguli și 
limite ajung să facă din „meseria” de părinte una foarte 
dificilă. Tocmai de aceea, psihologul Bâță Andreea Iuliana 
a discutat despre dragoste, despre acceptare și răbdare, 
despre disciplina pozitivă și despre cooperare în relația 
părinte-copil, provocându-i pe cei prezenți să construiască 
chiar și o hartă a încrederii. 

Evenimentul este încadrat în proiectul „Poveste 
despre noi” și cuprinde întâlniri trimestriale, fiecare temă 
reprezentând continuarea celeilalte, ca o poveste din care 
vom avea de fiecare dată ceva de învățat.

Oana Turcu
bibliotecar,

Compartimentul 
Evidență Documente de 
Bibliotecă, Statistică și 

Schimb Interbibliotecar

Citim Împreună România
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Pași în lumea culturii și a creației

Atelier MobilitatE+, Educația Adulților

În perioada 8-10 februarie 2018, Europe Direct 
Argeş a găzduit atelierul MobilitatE+ prin intermediul 
Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Cursul de 
formare, dedicat 
d e z v o l t ă r i i  d e 
p r o i e c t e  d e 
m o b i l i t a t e  î n 
c a d r u l 
p r o g r a m u l u i 
Erasmus+, a avut 
scopul de a ajuta 
part icipanți i  în 
etapa de proiectare 

și completare a unui formular de candidatură în domeniul 
Educația Adulților.

Identificarea nevoilor instituționale și ale grupului 
țintă, condiţiile de eligibilitate, obiectivele şi activităţile 
u n u i  p r o i e c t 
E r a s m u s + , 
partenerii implicaţi 
şi rolurile acestora 
într-un proiect , 
r e z u l t a t e l e  ș i 
i m p a c t u l , 
r e c u n o a ş t e r e a 
r e z u l t a t e l o r 
învăţării în cadrul 

u n u i 
p r o i e c t 
Erasmus+, 
monitoriza
r e a  ş i 
evaluarea 
rezultatelo
r  ș i  a l t e 
aspecte de 
manageme
n t  a l 
proiectului 
au fost tematicile abordate în cadrul atelierului.

Multumim formatorilor, Andreea Buzec și Eugenia 
Barbu, pentru dedicarea de care au dat dovada pe parcursul 
celor 3 zile de curs, cu siguranță sfaturile lor vor fi aplicate 
de către participanți la scrierea următoarelor proiecte 
pentru a putea fi finanțate prin programul Erasmus+.

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 
continuă și în anul 2018 proiectul de parteneriat 
educațional cu Școala Gimnazială Petre Țuțea din Boteni, 
Pași în lumea culturii și a creației, în cadrul căruia s-au 
desfășurat de-a lungul anilor expoziții și activități 
interesante și frumoase, unde elevii și-au dovedit maiestria 
și talentul, și-au îmbogățit universul cunoașterii, au pătruns 
în tainele lecturii și ale bibliotecii.

În cadrul acestui parteneriat, anul acesta se vor 
desfășura următoarele expoziții: 1 Martie – Mărțișoarele 
primăverii (1-15 martie); Paștele – Fantezie, culoare, 
spiritualitate (1-15 aprilie); Darurile toamnei (15-30 
septembrie).  

Expozițiile sunt realizate cu obiecte decorative, 
deosebit de frumoase, lucrate manual de către elevii Școlii 
Gimnaziale Petre Țuțea din Boteni, in funcție de tematica 

expoziției: mărțișoare, 
f e l i c i t ă r i ,  fl o r i , 
c o ș u l e ț e ,  o u ă 
împodobite de Paște 
e t c .  A c e s t e a  s u n t 
lucrate cu răbdare și 
m i g a l ă  î n  t e h n i c a 
quilling (a modelării 
hârtiei) și origami (a 
î n d o i r i i  h â r t i e i ) , 

rezultând compoziții complexe, spectaculoase.
În cadrul calendarului parteneriatului educational 

menționat, Biblioteca Județeană Argeș va găzdui, în luna 
iunie, activitatea Petale de Univers, înflorite vers cu vers, 
o oră de lectură și discuții interactive, moment poetic cu 
propriile creații ale elevilor, iar în luna octombrie, 
activitatea Personalități din satul meu: Ion Chelcea 
(1902-1991), organizată în memoria renumitului etnograf, 
sociolog și folclorist român. 

La aceste evenimente va fi prezent, ca invitat 
special, domnul George Badea, profesor de filosofie la 
Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” din Topoloveni.

Cristina Baciu 
bibliotecar 

Compartiment Informare 
Bibliografică



Dezbateri, conferințe

În data de 15 februarie 2018, Europe Direct Argeș a 
organizat conferința Importanța comunicării în societate, 
conferință în cadrul căreia au fost detaliate informații 
despre importanța comunicării în societate, cu accent pe 
comunicarea non-verbală și rolul ei persuasiv.

Invitat special la acest eveniment a fost doamna 
c o n f .  u n i v .  d r . 
Loredana Ivan de la 
F a c u l t a t e a  d e 
Comunicare și Relații 
Publice (FCRP) din 
c a d r u l  Ș c o l i i 
Naționale de Studii 
P o l i t i c e  ș i 
A d m i n i s t r a t i v e 
(SNSPA).

Evenimentul a avut loc în Sala de Conferințe a 
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș, iar tinerii 
care au participat au fost elevi de clasa a XI-a și a XII-a de 
la diferite licee din Pitești.

Tinerii prezenți în sală au primit sfaturi practice cu 
privire la posturi dominante și submisive, au descoperit 
care sunt tipurile de gesturi în spațiile publice și au aflat 
câteva aspecte referitoare la posibilitatea studiului în 
universități din afara României prin programul Erasmus+.

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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Dezbatere despre viitorul Europei la Bradu

Centrul Europe Direct Argeș a lansat seria 
dezbaterilor despre viitorul Europei. Acesta și-a propus ca, 
pe parcursul anului 2018, să organizeze în localități ale 
județului Argeș 4 dezbateri cu cetățenii în vederea inițierii 
unor discuții despre cele 5 scenarii ale președintelui 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la 
viitorul Europei. 

Î n  a c e s t  s e n s , 
Europe Direct Argeș a 
o r g a n i z a t  s ă p t ă m â n a 
trecută, în parteneriat cu 
B i b l i o t e c a  C o m u n a l ă 
Bradu, prima dezbatere cu 
cetățenii despre modul în 
care Europa se va schimba 
în următorii zece ani, așa 

cum este precizat în Cartea Albă.
Reprezentanții Centrului au vorbit despre impactul 

acestor scenarii asupra politicilor europene, scenarii 
incluse în Cartea Albă. Aceasta reprezintă contribuția 
Comisiei Europene la summitul de la Roma din 2017 și 
conține o serie de reflecții pentru o Uniune Europeană cu 
27 de state membre până în 2025. Pentru fiecare scenariu se 
pleacă de la premisa că cele 27 de state avansează 
împreună, ca o Uniune.

Alături de participanții la dezbatere, au fost 
analizate, rând pe rând, fiecare scenariu în parte: 
Continuând pe același drum - Uniunea Europeană se 
axează pe realizarea agendei sale de reforme pozitive, 
Accent exclusiv pe piața unică - Uniunea Europeană se 
reaxează treptat pe piața unică, Cei care doresc mai mult, 
realizează mai mult - Uniunea Europeană permite 
cooperarea mai strânsă între statele membre care doresc să 
realizeze mai mult în anumite domenii, Mai puțin, dar 
mai eficient - Uniunea Europeană se axează pe obținerea 

de rezultate mai 
multe și  cu mai 
mare rapiditate în 
anumite domenii de 
politică, acționând 
mai puțin în alte 
domenii, Mult mai 
mult, împreună - 
Uniunea Europeană 
decide să realizeze mai mult, colaborând în toate domeniile 
de politică.

Cum o  Europă unită trebuie să elaboreze o viziune 
pentru propriul ei viitor, cele cinci posibile opţiuni pentru 
viitorul proiectului european acoperă o gamă de posibilităţi 
şi au un caracter ilustrativ. Ele nu se exclud reciproc şi nu 
sunt exhaustive. Dezbaterile din teritoriu au rolul de a 
identifica așteptările și părerile cetățenilor cu privire la 
viitorul Europei în următorii ani, rol asumat și de către 
Centrele Europe Direct, existente la nivel european.

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

Importanța comunicării în societate



Cultural

 La începutul lunii februarie, scriitorul, realizatorul 
TV și politologul STELIAN TĂNASE a lansat, la 
Biblioteca Județeană Argeș, „Nocturnă cu vampir. Opus 
1”, primul volum al tri logiei care,  apelând la 
instrumentarul senzaționalului, taie adânc în corpul 
purulent al României de fiecare zi.

 Publicată anul trecut, la Editura 
RAO, și prezentată, în premieră 
a b s o l u t ă ,  l a  T â rg u l  d e  C a r t e 
”Gaudeamus”, Nocturna lui Stelian 
Tănase este primul roman noir din 
literatura noastră. Peste calapodul 
polițist, intervine textura gotică, de 
s e c o l  1 9 ,  c u  m i s t e r e  v e ș n i c 
nedeslușite, aură a unor creaturi care 
circulă, fără identitate, prin tot locul.
 Personajul central – Ticu Naum – 

are trăsăturile românului de vârstă medie, crescut în zona 
crepusculară a periferiei, cu precizarea că, astăzi, periferia 
a invadat centrul, iar centrul, disperat că nu-și mai poate 
păstra supremația, încearcă diverse strategii, ca să scape de 
metastaze. Ticu Naum este, așadar, inteligent și arogant, 
mare amator de alcool, de femei și de orice altceva 
înseamnă drog, trăiește de azi pe mâine, pentru că a văzut 
că se poate, dintr-o rezervă de vitalitate și chiar de 
onestitate, despre care nu e curios să știe, însă, când se va 

epuiza și-l va lăsa baltă. Chemat să dezlege crime în serie, 
cu victime legate, într-un fel sau altul, de fosta Securitate, 
detectivul Ticu Naum ajunge suspect în dosarul cu pricina, 
dosarul ”Vampirul”. Are de înfruntat, în aceste condiții, nu 
doar ineficienta mașinărie polițienească, ci și pe criminalul 
adevărat, cel care ucide prin tragere în țeapă.
 Limbajul este unul dintre punctele forte ale lui 
Stelian Tănase. Promotor al limbii vii – argou și alte 
ramificații de nișă, de educație și de teritoriu – el reușește, 
din această perspectivă, un thriller de un românism 
savuros.
 Romanul va fi tradus, anul acesta, în SUA. 
Traducătoarea - scriitoarea și specialista în teorie literară, 
JEAN HARRIS - a fost și ea prezentă la Biblioteca 
Județeană Argeș.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul 
Comunicare, Media, 

Evenimente și 
Editoriale

 Discipolul și-a onorat Maestrul. Medicul veterinar, 
doctor în filosofie și autor de cărți cu excelente cronici în 
revistele de cultură, Leonid Dragomir, a lansat la mijlocul 
lunii februarie, la Biblioteca ”Dinicu Golescu”, volumul 
”Al. Th. Ionescu. Un om care te obliga să gândești”.
 Reunite întru reverențioasă aducere aminte, textele 
care alcătuiesc volumul sunt lacrima de pe obrazul lui 

Leonid, strângerea lui de 
i n i m ă ,  p r o v o c a t e  d e 
moartea profesorului de 
l i t e r a t u r ă  d i n  l i c e u , 
publicistul și criticul literar 
A l .  T h .  I o n e s c u .  S e 
întâmpla în martie, 2009. 
Soția lui Leonid a găsit, în 
dimineața când au aflat 

vestea, o vrabie moartă în balcon. Au știut imediat că-i un 
semn, iar semnul și-a dezvelit repede înțelesul.
 Volumul lansat la bibliotecă îl recompune pe Al. 
Th. Ionescu nu din perspectiva episodului biografic, așa 
cum ne-am aștepta, ci sub forma dialogului inițat de 
ucenicul Leonid – transă hipnotică literară – cu cele șase 
cărți ale Maestrului. Accentul cade pe existențialul artistic, 
pe vocația de pedagog a lui Al. Th. Ionescu și pe nevoia sau 
setea acestuia, cum o numește Leonid Dragomir, nevoie 
devenită a doua natură, de a reflecta în proximitatea 
vulnerabilă, dureroasă a Celuilalt. Al. Th. Ionescu a fost și a 

rămas, până în clipa din urmă, un locuitor al Cetății, 
indiferent de cât de mult i-a oferit sau de cât de subtil l-a 
respins Cetatea.
 A fost prezent, la evocare, alături de Leonid 
Dragomir, criticul literar Nicolae Oprea, care a scuturat de 
umbre perioada fericită a revistei clujene ”Echinox”. Și el, 
și Al. Th. Ionescu au făcut parte din primul colectiv 
redacțional al revistei. A fost de față, de asemenea, poetul 
Mircea Bârsilă, admirator al generozității camaradului său 
dispărut, generozitate exprimată atât ca dar de cunoaștere 
și de căldură umană, cât și material, dacă erai strâmtorat. 
Au ținut să și-l amintească pe Al. Th. Ionescu și poeții 
câmpulungeni Sorin Durdun – profesorul i-a schimbat 
destinul, determinându-l, poate fără voie, să renunțe la 
meseria de doctor veterinar pentru carte și televiziune – și 
Liviu Mățăoanu, pe care același profesor Al. Th. Ionescu l-
a așezat, cu blândețe, printre poeții lumii, la prima ediție a 
Festivalului Internațional de la Curtea de Argeș.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, 
Media, Evenimente și 

Editoriale

Stelian Tănase, la Biblioteca Județeană Argeș

Leonid Dragomir, față în față cu Al. Th. Ionescu
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Expoziții și vernisaje

„Unde ne sunt visătorii?” este titlul expoziției, 
realizată de Secția de Presă și Legislație a Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș, la etajul II al clădirii, în 
holul central, cu prilejul împlinirii a 168 de ani de la 
nașterea poetului național, Mihai Eminescu.

Aceasta a putut fi vizitată în perioada 8–31 ianuarie 
2018 și a conținut articole și imagini din revistele 
Convorbiri literare (1873–1874, 1886, 1939), Flacăra 
(1914), Luceafărul (1905), Sămănătorul (1903), Vatra 
(1939).

 S c o t o c i n d  p r i n 
arhiva Bibliotecii Județene 
Dinicu Golescu Argeș, am 
descoperit, în paginile unor 
reviste îngălbenite de timp, 
un fragment din poezia 
„Dragoș și sfetnicii săi”, în 
Sămănătorul .  Revis tă 
Li terară Săptămânală 
(1903) ,  „Eminescu  la 
București în A. 1868/69”, 
un articol semnat de Ștefan 
Cacovean, în Luceafărul, 
An. IV, nr.3, Budapesta, 1 
Februarie 1905, pag. 59-64.  
De asemenea, „Eminescu și 

Caragiale” este titlul articolului semnat de Al. Șerban în 
Flacăra (1914), pag. 311.
 În perioada studenției vieneze (1869-1872), 
viitorul poet începe colaborarea la Convorbiri literare, 
unde publică operele sale de maturitate. Sunt expuse 
poeziile: „La steaua”, în Convorbiri literare, An. XX, nr. 1, 
București,1 Aprilie 1886, pag. 798, „Floare albastră”, în 
Convorbiri literare, An. VII, Nr. 1, Iași, 1 Aprilie 1873, 
pag. 18–19, poezii traduse în limbile suedeză, poloneză, 
japoneză și arabă, în Convorbiri literare, An. LXXII, nr. 6-
7-8-9, Iunie–Septembrie 1939.
 Expoziția prezintă, în prim-plan, chipul lui 
Eminescu, realizat în creion, după un portret al poetului 
aflat la vârsta de 27 de ani, pe coperta revistei Vatra. Foaia 
Fundației Culturale Regale PRINCIPELE CAROL 
(1939). 
 Eminescu, primul mare poet care a dat țării o 
absolută încredere în forțele ei intelectuale, este omagiat și 
prin această expoziție, pe simezele instituției noastre.  

Iulia Ciucă
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară

Unde ne sunt visătorii?

Primăvara biruinței.
Unirea Basarabiei cu România – 27 martie/9 aprilie 1918

 Secția de Presă și Legislație a Bibliotecii Județene 
Dinicu Golescu Argeș a realizat, la etajul II al clădirii, în 
holul central, expoziția Primăvara biruinței. 

Expoziția este dedicată împlinirii a 100 de ani de la 
anexarea Basarabiei la Patria Mamă și însumează articole 
și imagini din revistele Oglinda lumii (1924, 1928), 
România ilustrată (1928), Realitatea ilustrată (1929), 
Gazeta Noastră Ilustrată (1930), Poporul românesc 
(1932), Straja Moldovei (1938), putând fi vizitată în 
perioada 5-30 martie 2018.
 Actul de la 27 martie/9 aprilie 1918 a fost primul 
care a format România Mare. În ziua de 21 noiembrie/3 
decembrie 1917 s-au deschis, la Chișinău, lucrările 
Sfatului Țării. Cu unanimitate de voturi a fost ales 
președinte Ion Inculeț. Câteva zile mai târziu, la 2/5 
decembrie, Sfatul Țării proclamă Republica Democratică 
Moldovenească, autonomă față de Rusia. Ion Inculeț 
devenit președintele Republicii. 
 Centrul de greutate al acțiunii se transferă la 
Chișinău, acolo unde la 26 martie/8 aprilie 1918, deputații 
blocului moldovenesc din Sfatul Țării votează în 
unanimitate unirea cu Veghiul Regat și hotărăsc 
convocarea Parlamentului pentru 27 martie/9 aprilie. După 
discursurile rostite de Ion Inculeț, Al. Marghiloman, 

Constantin Stere, Ion Buzdugan a citit declarația de unire. 
Decizia istorică a fost adusă la cunoștința regelui 
Ferdinand. 
   Unirea Basarabiei cu România s-a realizat prin 
concentrarea eforturilor și prin talentul diplomatic al unor 
personalități românești, talent pus la temelia construcției 
naționale și la realizarea obiectivelor și aspirațiilor 
României. 

Iulia Ciucă
bibliotecar

Compartimentul 
Comunicarea Colecțiilor 

și 
Informare Comunitară
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· Atelier de instruire privind Agenda 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă a ONU

 
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova 

(ABRM) și Asociația Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu 
susținerea Federației Internaționale a Asociațiilor de 
Bibliotecari și Biblioteci (IFLA) prin Programului 
Internațional de Advocacy (IAP) au organizat atelierul 
Promovarea rolului bibliotecilor în implementarea 
agendei ONU 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă.

Astfel, în perioada 29-30 martie 2018 cele două 
asociații au găzduit în Chișinău un atelier privind modul în 
care activitatea bibliotecilor susține Agenda 2030 de 
dezvoltare durabilă. La acest atelier au luat parte 10 
bibliotecari din România şi 10 din Republica Moldova, 
bibliotecari care au susținut până acum sesiuni de training 
sau informare pentru colegii lor și sunt interesați de 
activitatea de advocacy în cadrul profesiei.  Din partea 
Bibliotecii Județene Argeș a participat Mihaela Penaru, 
președintele ANBPR – Filiala Argeș, unul dintre cei 10 
participanți selectați în urma unui proces riguros de 
evaluare a aplicațiilor.

Atelierul de formare a 
avut rolul de a echipa 
membrii ambelor asociații 
care au responsabilitatea 
de a furniza instruire 
ș i / s a u  d e  a  e l a b o r a 
documente de politici 
l e g a t e  d e  O D D ,  c u 
abilități și cunoștințe 
p e n t r u  a  m a x i m i z a 
capacitatea bibliotecarilor 

de a aplica eficient setul de instrumente IFLA pe baza 
realităților naționale și regionale. Un aspect unic al acestei 
formări a fost de a sprijini bibliotecarii în a susține factorii 
de decizie naționali și locali cu privire la modalitățile prin 
care bibliotecile pot ajuta, la diferite niveluri 
administrative, planurile de dezvoltare care vor contribui la 
îndeplinirea Agendei globale pentru 2030. Mai multe 
detalii: https://anbpr.org.ro/index.php/rezultatele-
selectiei-privind-participarea-la-de-instruire-privind-
agenda-2030-pentru-dezvoltare-durabila-a-onu-de-la-
chisinau/

· Biblioteca Publică din Merișani, înscrisă pe 
harta evenimentelor incluse în proiectul  4/4 

PentruPrieteni, derulat de către American Councils 
for International Education. 

Prin proiectul 4/4PentruPrieteni onorăm moștenirea 
impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther King, Jr., de la 
moartea căruia comemorăm 50 de ani pe 4 aprilie 2018. 
Proiectul 4/4PentruPrieteni celebrează la nivel național 

valorile voluntariatului și ale prieteniei, prin care ne unim 
forțele pentru a schimba ceva în bine în jurul nostru, 
oriunde ne-am afla în România. Ne oprim pentru puțin din 
rutina zilnică și facem ALTCEVA. Facem voluntariat în 
comunitatea noastră și donăm timp unor cauze nobile. 
Urmând modelul Statelor Unite ale Americii, care 
sărbătoresc în aprilie Luna Voluntarului, 4/4PentruPrieteni 
se dorește o recunoaștere a muncii voluntarilor în folosul 
s e m e n i l o r  l o r .  M a i  m u l t e  d e t a l i i : 
https://anbpr.org.ro/index.php/american-councils-for-
international-education-anunta-lansarea-proiectului-
4-4pentruprieteni/

· Conferința ANBPR  ”Biblioteca Publică – 
soluții și perspective în dezvoltarea comunității”

Cu prilejul a 125 de ani de Bibliotecă publică în Bacău 
și sub egida Centenarului Marii Uniri, Biblioteca 
Județeană „Costache Sturdza” Bacău în colaborare cu 
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România organizează Conferința Națională 
Biblioteca Publică – soluții și perspective în dezvoltarea 
comunității, în perioada 16-19 mai 2018.

Pentru lucrări în plen sau ateliere de specialitate vă 
puteți înscrie la adresa , până la data de bjbacău@gmail.com
20 aprilie 2018. 

Persoană de contact: 
Crina Ifrim, tel: 0745 562 
1 9 8 ,  e - m a i l : 
crinaifrim@yahoo.co.uk. 
M a i  m u l t e  d e t a l i i : 
h�ps://anbpr.org.ro/index.p
h p / c o n f e r i n t a - a n b p r -
biblioteca-publica-solu�i-si-
perspec�ve-in-dezvoltarea-
comunita�i/

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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În data de 1 februarie 2018, Biblioteca  Comunală  Lerești, 
reprezentată  de  doamna Mihaela  Găiduț  în  calitate  de  
bibliotecar  și  Centrul  de  Asistență  după  Programul  
Școlar Tip « After School » Lerești, reprezentat  de  
Magdalena  Olaru  în  calitate  de  educator, au  primit  
provocarea  de  a  desfășura  evenimentul  « Ziua  
internațională  a  cititului  împreună», un eveniment global 
marcat de milioane de oameni în peste 100 de țări,  
organizat de către Lit World.

În cadrul acestui eveniment, ne-am propus si am 
realizat cea mai frumoasă întâlnire, în care toți am citit 
împreună scurte fragmente din poezii, proză și ghicitori. 
 Lăsând  la  o  parte  emoțiile, copiii au prins curaj în  
aplauzele noastre și ne-au  încântat cu felul lor propriu de a 

citi cu voce tare, 
amin t indu -ne 
pentru câteva 
m o m e n t e  d e  
m a r i i  n o ș t r i 
poeți și scriitori.
 La  final, am 
descoper i t  că 
împreună putem 
să ne facem ziua 

mai  frumoasă, că împreună putem să ne  dăruim amintiri, 
că putem schimba culoarea lumii din  gri în culoarea 
preferată.

Pentru aceasta suntem recunoscători acelor copii 
care încă citesc și care răspund  prezent atunci când este 
vorba de a face cunoscut, de fapt, ce  se întamplă  în  
bibliotecă, iar  pentru  acest lucru, ei au fost recompensați 
cu diplome de participare, promițând că vor  reveni cu 

drag, oricând, aici.
 La multi ani, de 
Z.I.C.I. 2018!

 
 Mihaela Gaiduț

bibliotecar
Biblioteca Publică Lerești

În perioada ianuarie-martie 2018, un număr de 8 
biblioteci publice din județul Argeș, au beneficiat prin 
intermediul Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu” Argeș, 
de o donație de carte, jocuri, mobilier, calculatoare și 
imprimante din partea EduCab România cu sprijinul  
partenerilor de la Unicredit Business Integrated Solutions 

S.C.p.A. Dar cine  este de 
f a p t  E d u C a B ?  
România EduCaB este o 
platformă națională, 
inter-instituțională, inter-
disciplinară lansată în 
2015, cu scopul de a 

crește capacitatea bibliotecilor publice de a răspunde 
nevoilor locale, catalizând resurse educaționale pentru 
activarea unor mecanisme de dezvoltare durabile în 
comunități. România EduCaB își propune să sprijine 
procesul de creștere a capacității bibliotecilor publice de a 

funcționa ca centre de 
r e s u r s e  p e n t r u 
comuni tă ț i le  loca le , 
o f e r i n d  p l a t f o r m a 
instituțională pentru ca 
diverse organizații și 

grupuri informale să se implice direct, prin implementarea 
unor proiecte pe domeniul lor de expertiză, lărgindu-și 
astfel grupul țintă și aria de acoperire.

Conceptul Educab este mult mai complex - se 
doreşte ca bibliotecile din mediul rural să funcţioneze ca 
nişte hub-uri socio-culturale în care să se poată amenaja 
activităţi cum ar fi: proiecţii de filme, cursuri de jurnalism 
cetăţenesc, cursuri de vorbire în public. Există diverşi 
voluntari pe diverse tematici, fie că vorbim de jurnalişti, fie 
că vorbim de oameni care fac teatru, fie că vorbim de 
specialişti în public speaking. Deja au început să ofere 
cursuri în mediul rural. Acest proiect nu are nicio finanţare. 
Se desfăşoară numai pe bază de voluntariat, sunt implicaţi 
oameni frumoşi care cred în acest proiect şi cred în 
creşterea capabilităţilor oamenilor din mediul rural. 

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR-

Filiala Argeș

Citim împreună, schimbăm lumea!

Proiectul România EduCab ajunge în Argeș
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