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Editorial

Biblioteca publică – 
soluții și perspective 

în dezvoltarea comunității
esfăşurată sub auspiciile Asociaţiei DNaţionale a Bibliotecarilor si 
Bibliotecilor Publice din România 

( A N B P R ) ,  Soc i e t a t ea  B ib l i o t eca r i l o r 
Bucov inen i  d in  Cernău ţ i  ş i  Asoc ia ţ i a 
Bibliotecarilor din Republica Moldova, 
conferința “Soluţii şi perspective în dezvoltarea 
comunităţii” din perioada 17-18 mai 2018 a reunit 
la Biblioteca “Costache Sturdza” Bacău peste 
1 2 0  d e  b i b l i o t e c a r i ,  s p e c i a l i ș t i  î n 
biblioteconomie, parteneri tradiționali ai 
ANBPR, reprezentanți ai mediului cultural local, 
precum și personalități ale vieții artistice 
r o m â n e ș t i ,  i n t e r e s a t e  d e  d o m e n i u l 
biblioteconomic și de performanțele intituțiilor 
publice din domeniul culturi  din România, SUA, i
Basarabia şi Bucovina. Agenda ediției de 
primăvara a Conferintei a inclus: comunicări în 
plen, ateliere de lucru, schimb de informații, 
experiențe și bune practici, proiecte inovative 
pentru comunitate, acțiuni culturale și de 
networking. 

u această ocazie, dorim să sondăm Cinteresul comunității bibliotecare 
din România pentru dezvoltarea de 

inițiative cu participarea comunității. Având în 
vedere rolul crescut al bibliotecii publice în 
coagularea interesului utilizatorilor pentru 
servicii și produse culturale moderne – adecvate 
noilor cerințe de consum în domeniul culturii și al 
educației culturale – ne propunem să aducem în 
prim-planul vieții profesionale a bibliotecarilor 
exemple de bună practică, proiecte și programe 
în care parteneriatul utilizatori-bibliotecă a adus 
plus-valoare nivelului de bunăstare și civilizație 
al comunităților locale, a declarat Sorina Stanca, 
Președintele ANBPR.

elegația Bibliotecii Județene D" D i n i c u  G o l e s c u "  A r g e ș , 
participantă la Conferință, a fost 

formată din Mihaela Voinicu (membru în 
Consiliul de Conducere al ANBPR), Mihaela 
Penaru (Președinte-ANBPR Filiala Argeș) și 
Daniela Tudose (membru în biroul executiv al 
ANBPR Filiala Argeș). Mihaela Penaru și Alina 

Nicola (Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" 
Vâlcea) au susținut atelierul ”Construim 
împreună comunități puternice-rolul bibliotecii 
județene în coordonarea rețelei de biblioteci 
publice locale”. Acesta a avut rolul de a arăta 
metode de atragere și implicare a bibliotecilor 
publice locale în programele bibliotecilor 
județene, prin exemple de proiecte atât la nivel 
național cât și la nivel local. "Code Kids - Copiii 
fac coding în bibliotecile publice" și "România 
Educab" sunt două proiecte desfășurate la nivel 
național, proiecte în care sunt implicate și 
bibliotecile publice argeșene, sub coordonarea 
echipei formată din Mihaela Penaru și Eduard 
Fîșcă de la Biblioteca Județeană "Dinicu 
Golescu" Argeș. 

ernisajul celor două expoziții: V„Tadeusz Kościuszko - prețul 
libertății”, organizată de Institutul 

Polonez din București, cu ocazia zilei de 3 mai - 
Ziua Națională a Poloniei, și cea a caricaturistului 
Marian Avramescu cu caricaturi ale scriitorilor și 
personalităților lumii, a făcut deliciul publicului 
participant. În ziua a doua a Conferinței, a avut 
loc Adunarea Generală Extraordinară a ANBPR, 
unde au fost desemnaţi reprezentanţii ANBPR în 
Comisia Naţională a Bibliotecilor, respectiv: 
Sorina Stanca - Preşedinte ANBPR şi Liviu-
Iulian Dediu - Vicepreşedinte ANBPR.

nvitații speciali, Florin Piersic și Sofia IVicoveanca, au încântat paticipanții la 
finalul conferinței, cu momente 

artistice deosebite în cadrul evenimentului 
“Unirea bibliotecilor”.

Mihaela Penaru
Președinte 

ANBPR-Filiala Argeș
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Formare profesională

3

Bibliotecile publice - cooperare și dezvoltare în context european

Incluse în cadrul Festivalului de C`Arte, colocviile 
profesionale "Bibliotecile publice - cooperare și dezvoltare 
în context european" s-au desfășurat, în data de 15 mai 
2018, în cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș.

Cuvântul de salut a aparținut domnului Octavian 
Sachelarie, director al Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș, care a subliniat importanța desfășurării 
unor astfel de întâlniri pentru buna informare și dezvoltare 
profesională a bibliotecarilor.

  Î n  a t e n ț i a 
bibliotecarilor din biblioteci 
publice din județ dar și a 
altor iubitori de carte și  
cultură, au fost prezentate 
tendințele globale pentru 
dezvoltare ale  IFLA  - 
Federația Internațională a 
Asociațiilor și Instituțiilor 

de Biblioteci (The International Federation of Library 
Associations and Institutions) de către doamna Mihaela 
Voinicu, director adjunct al Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș. Concluziile Raportului IFLA (2016) 
privind tendințele globale în biblioteci arată următoarele:  

· Noile tehnologii vor extinde și vor limita, în egală 
măsură, accesul persoanelor la informații.

· Educația on-line va reorganiza procesul de învățare, 
la nivel mondial.

· Limitele de protecție a vieții private și a datelor vor 
fi redefinite.

· Societățile hyper-conectate vor face mai puternice 
noi voci și grupuri.

· Ecosistemul informațional global va fi transformat 
de noile tehnologii.
Cu răspunsuri concrete la întrebarea ”Sunt 

bibliotecile parteneri de cursă lungă în dezvoltarea Agendei 
ONU 2030?” a venit Mihaela Penaru, președinte ANBPR 
Filiala Argeș și unul dintre cei 20 de bibliotecari din 
România și Republica Moldova aleși să ia parte la atelierul 
de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă a ONU, de la Chișinău, Republica Moldova, din 
perioada 29 -30 martie 2018, organizat de Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România – ANBPR și Asociația Bibliotecarilor din 
Republica Moldova – ABRM. Aceasta a punctat cei 7 pași 

din advocacy necesari 
susținerii obiectivelor de 
d e z v o l t a r e  d u r a b i l ă : 
identificarea și analizarea 
p rob lemei ;  s t ab i l i r ea 
scopului și a obiectivelor; 
identificarea factorilor de 

decizie; definirea mesajului; setarea orarului; stabilirea 
resurselor, tacticilor și implementarea; monitorizarea, 
evaluarea și distribuția. 

Cum exemplele de bună practică și experiențele 
inedite de învățare sunt cele care dezvoltă bibliotecarul, 
Ionela Panait, consilier de comunicare la Centrul Europe 
Direct din cadrul Bibliotecii Județene Argeș, a povestit 
despre grantul câștigat la nivel național, oferit de către 
ANBPR pentru participarea la cea de-a III-a ediție a 
Forumului Internațional al Tinerilor Bibliotecari intitulat 
„Bibliotecile și dezvoltarea durabilă a societății”, organizat 
în perioada 12-13 aprilie 2018 la Liov, în Ucraina, de către 
Secția de Tineret a Asociației Bibliotecilor din Ucraina.

 În cadrul prezentării susținute în Ucraina, 
”Volunteering – a valuable resource of libraries”, aceasta a 
vorbit despre contribuția bibliotecilor publice din România 
în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, oferind 
exemple concrete de proiecte ce includ și acțiuni de 
voluntariat care ajută la îndeplinirea obiectivelor 
menționate.

Acest forum a reunit tineri profesioniști de 
bibliotecă din Ucraina, dar și din Spania, Cipru, Letonia, 
Turcia și Slovenia și a reprezentat o ocazie excelentă de a 
afla mai multe despre proiectele derulate de alți tineri 
bibliotecari, de a face schimb de idei și de rezultate privind 
inițiativele din domeniu și de a întâlni colaboratori și colegi 
care împărtășesc aceeași pasiune pentru profesie.

Cadrul de final al întâlnirii a fost completat de 
discuțiile despre competențele necesare bibliotecarului într-
o bibliotecă europeană contemporană: abilități de 
comunicare, de organizare, de creativitate, de lucru în 
echipă, de cunoaștere a unor limbi străine, competențe IT, 
flexibilitate în mânuirea echipamentelor și soft-urilor, 
capacitate de a planifica, de a rezolva probleme și de a găsi 
soluții, de documentare și cercetare, competențe ce 
recomandă fiecare bibliotecar în parte în munca lui zilnică.

Ionela Panait 
Consilier comunicare

Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu”Argeș
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Copii și animale

Biblioteca Județeană Argeș sărbătorește Centenarul Marii Uniri

Animalele oferă dragoste, protecție și companie, 
devin parteneri de joacă, de viață. În ritmul alert al vieții din 
societatea actuală, prezența unui animal de companie poate 
ajuta oamenii să învingă stresul și anxietatea. În plus, daca 
sunt dresate și antrenate, micile necuvântătoare pot 
îmbunătăți substanțial calitatea vieții stăpânilor lor. 

În acest context, la Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș, în cadrul parteneriatului EDUXANIMA 
(un concept complex ce reunește o serie de programe și 
evenimente de informare, comunicare și responsabilitate 

s o c i a l ă  p r i v i n d 
r e l a ț i o n a r e a 
armonioasă dintre 
oameni și animale) 
s-au realizat o serie 
de activități cu tema 
”animalele”.

P r o i e c t u l 
”Copii și animale” 
s-a desfășurat pe o 
perioadă de patru 
luni (februarie – 

mai 2018), în cadrul fiecărei activități dezbătându-se câte o 
temă referitoare la animale.

Prima activitate a avut ca subiect importanța 
animalelor în viața familiei. Reprezentanții bibliotecii au 
vorbit despre cum prezența animalelor de companie 
încurajează simțul responsabilității, al grijii și comunicării, 
cum relația cu un animal de companie poate insufla copiilor 
încredere, prietenie, calități ce ajută la dezvoltarea lor 
socială și emoțională.

Animalele pe cale de dispariție, cea de a doua 
tematică abordată de reprezentanții Secției pentru Tineri în 
cadrul unei noi întâlniri cu copii, a fost despre cum unele 

specii au ajuns pe cale de dispariţie. Cauzele acestei situaţii 
sunt diverse, de la vânatul excesiv, defrişările masive de 
păduri şi implicit micşorarea habitatelor naturale în care 
animalele îşi duc viaţa până la poluarea mediului 
înconjurător. În aceste sens, s-a dezbătut lista roșie a 
animalelor din România. În urma discuțiilor cu copiii la cea 
de a treia întâlnire pe tematica referitoare la animalele de la 
circ, aceștia au înțeles că animalele trebuie să trăiască în 
habitatul lor natural și să nu fie contrânse să efectueze 
diferite numere de acrobație.

Ultima tematică abordată în cadrul proiectului 
menționat a fost despre dinozauri – o lume dispărută. 
Dinozaurii sunt animale care au apărut pe Pământ în urmă 
cu 200 de milioane de ani. Până acum, au fost găsite și 
clasificate circa 1300 de specii. Numele lor vine din limba 
greacă și înseamnă “șopârla înfiorătoare”, datorită 
dimensiunilor uriașe ale unora dintre ele. În cadrul acestei 
activități, copiii au aflat lucruri intresante despre 
obiceiurilor lor și despre mediul de viață, dar și despre o 
posibilă cauză a extincției acestora.

Proiectul a fost unul de impact datorită numărului 
considerabil de copii care și-au arătat interesul și au 
participat activ la atelierele organizate. Cât de curând, vom 
veni în întâmpinarea micilor noștri utilizatori și cu alte 

proiecte, cel puțin 
la fel de interesante.

Carmen Frâncu
Bibliotecar

Compartimentul
 Comunicarea 

Colecțiilor și 
Informare 

Comunitară

Bibl io teca  Județeană Argeș  sărbătoreș te 
evenimentul major reprezentat de săvârșirea statului 
național unitar român, acum 100 de ani, prin proiectul 
,,Centenarul Marii Uniri 1918-2018”, desfășurat în 
bibliotecile comunale. 

Suita de activități pe care o propunem elevilor din 
mediul rural are menirea de a-i apropia cât mai mult de 
cunoașterea faptelor istorice naționale, de a le încălzi 
inimile cu sentimentele bucuriei și mândriei că sunt români. 
Participarea activă la activitățile proiectului ,,Centenarul 
Marii Uniri 1918-2018” are rolul de a-i ajuta pe elevi să 
conștientizeze importanța momentului, de a trăi ei înșiși 
istoria pe viu.

Proiectul se 
v a  d e r u l a  î n 
c o l a b o r a r e  c u 
A s o c i a ţ i a 
N a ţ i o n a l ă  a 
Bibliotecarilor si 
B i b l i o t e c i l o r 
P u b l i c e  d i n 
R o m â n i a 
(ANBPR),  Filiala 

Argeș, iar temele abordate sunt:  Regi și regine ai României, 
Personalități argeșene implicate în Marea Unire: Ionel 
Brătianu, Portrete de români care au schimbat istoria - 
Regina Maria. Activitățile proiectului vor cuprinde ateliere 
interactive de istorie în care copiii vor citi povești, vor 
rezolva puzzle-uri și rebusuri specifice temei abordate. 

 Startul proiectului s-a dat în 27 aprilie 2018 în 
comuna Leordeni, s-a continuat în 25 mai în comuna 
Cetățeni, urmând ca din toamnă să ajungem în alte trei 
biblioteci comunale argeșene. 

Centenarul înseamnă principii, credințe și valori. 
De aceea, considerăm că marcarea centenarului trebuie să 
aibă următoarele dimensiuni: educativă, a modernizării, a 
patrimoniului și a memoriei instituționalizate, toate acestea 
unite sub umbrela durabilității și a impactului major în 

societatea românească.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

Compartimentul 
Comunicarea 

Colecțiilor și Informare 
Comunitară



Educative: activități, cursuri

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a 
fost, la începutul lunii iunie, gazda unui eveniment 
deosebit: Târgul de știință. Holul bibliotecii și Sala de 
conferințe au devenit neîncăpătoare de copii și adulți, 
dornici să afle cât mai multe despre experimentele și 

i n o v a ț i i l e 
prezente la 
t â r g . 
Evenimentul 
a fost derulat 
î n  c a d r u l 
proiectului 
”CODE Kids 
– Copiii fac 
c o d i n g  î n 

bibliotecile publice”, inițiat de Fundația Progress. Copiii 
ce activează în cluburile de coding din bibliotecile publice 
rurale din localitățile argeșene Merișani, Bradu, Vlădești, 
Topoloveni, Aninoasa, Bogați au fost susținuți de elevii 
voluntari ai Colegiului Național "Ion.C.Brătianu" și 
Colegiul Național "Zinca Golescu", sub atenta îndrumare a 
doamnelor prof. Cristina Atanasescu și Carmen Moțoescu. 

Tinerii au prezentat, în cadrul a 15 ateliere, 
experimente din domeniile fizicii, biologiei și astronomiei. 
Ce ne-am propus să realizăm în cadrul acestui târg? 
Promovarea activităților STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) în Biblioteca Județeană 

A r g e ș ,  r e s p e c t i v  a 
activităților din cadrul 
Cluburilor CODE Kids din 
județul Argeș. 

Cuvântul de bun 
venit a fost adresat de 
d o m n u l  d i r e c t o r  a l 
bibliotecii, Octavian Mihail 
S a c h e l a r i e ,  p r o f u n d 
impresionat de numărul 
mare de elevi participanți. 
N e - a m  b u c u r a t  d e 
asemenea, de prezența 
i n v i t a ț i l o r  n o ș t r i  d e 
excepție de la Fundația 
Progress,  Ovidiu Ana, 
manager proiect ”CODE 

Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice”, Claudia 
Șerbănuță și Alin Grămescu.

Curiozități chimice, Lampa cu lavă, Presiunea în 
aviație, Apa plimbăreață, Sistemul solar, Curcubeul într-un 
pahar, Electromagnetismul, Artificii într-un borcan, 
Cariotipul uman, Interfața plutitoare, Iluzii optice și 
holografie, Ice Age 5`S Science, Apa plimbăreață, și alte 
curiozități chimice și fenomene biologice sunt câteva 
dintre lucrurile interesante de care publicul vizitator s-a 

putut bucura pe parcursul celor 3 ore.  Profund impresionat 
de cele văzute, un copil, participant la experimente, a 
exclamat: "E puterea lui Dumnezeu". 

Partener de încredere în cadrul târgului a fost 
Centrul Europe Direct Argeș, din cadrul Bibliotecii 
Județene “Dinicu Golescu” Argeș. Voluntarii centrului de 
informare europeană au distribuit tuturor celor prezenți 
materiale informative pe teme europene, iar tinerii creativi 
au primit diplome și premii pentru experimentele realizate!

Proiectul ”CODE Kids – Copiii fac coding în 
bibliotecile publice” are ca scop crearea unei mișcări de 
coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din 
mediul rural și 
urban mic își 
d e z v o l t ă 
competențele 
digitale și se 
i m p l i c ă  î n 
v i a ț a 
comunității din 
c a r e  p r o v i n 
prin rezolvarea 
u n o r  t e m e 
digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele 
organizate este deschisă o altă fereastră către explorarea 
lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și 
învățare, astfel încât peste 2000 de copii cu vârste cuprinse 
între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar 
să urmeze o carieră în tehnologie.

Mulțumim celor peste 300 de adulți și copii 
prezenți la prima ediție a târgului. Sperăm să fie o rampă de 
lansare a tinerilor implicați în proiect și să creștem de la o 
ediție la alta. A fost o zi plină de creativitate, inventivitate, 
voie bună și copii frumoși!

Mihaela Penaru
Președinte 

ANBPR-Filiala Argeș

Eveniment de excepție la bibliotecă – Târgul de Știință
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Joacă-te … ca altădată

Despre comunicarea subiectelor pe teme europene, 
cu Europe Direct Argeș

Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat în 20 iunie 
2018 un curs de formare adresat multiplicatorilor de 
informație europeană din județul Argeș. Acesta s-a derulat 
prin intermediul Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).

Cursul, intitulat 
„ C o m u n i c a r e a 
subiectelor pe teme 
europene – rol esențial în 
d e z v o l t a r e a 
c o m p e t e n ț e l o r 
p r o f e s i o n a l e ” ,  ș i - a 
p ropus  să  aducă  în 
atenția celor 19 cursanți 

aspecte generale ale procesului de comunicare - cine, ce și 
cum comunică pe teme europene.
  Diana Ghiorghieș, formatoarea cursului de formare, 
a abordat regulile comunicării eficiente, comunicarea în 
organizații, fenomene ale comunicării de masă, etica în 
comunicare, totul prin exemplificări și exerciții interactive. 

Au fost inițiate discuții despre cum comunicăm 
pentru a convinge și care sunt aspectele cheie ale 
comunicării în public, cu publicul și pentru public. Au fost 
prezentate câteva uzanțe și cutume în comunicarea 
subiectelor și temelor la nivel european, astfel încât 
realitatea europeană să fie și mai bine redată în județ.

Comunicarea pe teme sensibile precum viitorul 
Europei sau cele 5 scenarii ale președintelui Comisiei 
Europene, instrumentele de comunicare eficientă și 
accesibile, adecvate în aceste situații și relațiile cu mass-

media au suscitat 
i n t e r e s u l 
c u r s a n ț i l o r . 
Aceștia au fost 
d o r n i c i  s ă 
acumuleze cât 
m a i  m u l t e 
i n f o r m a ț i i 
r e f e r i t o a r e  l a 
i m p o r t a n ț a 
comunicatelor de 
presă pe acest subiect și comunicarea sa în social media, 
precum și alte reguli și formule de compoziție necesare 
promovării tematicilor europene.

Centrul Europe Direct Argeș sprijină formarea 
continuă a multiplicatorilor de informație europeană din 
județ, considerând că aceasta reprezintă un element 
important în creșterea gradului de informare al cetățenilor 
pe teme europene.

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din 
cadrul

Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș

Copilăria este cadoul pe care ni-l oferă viața, este 
lumea miracolului și a magiei, în care toate lucrurile par 
uluitoare. Este un tărâm de poveste din care ne trezim 
brusc, oameni mari. Indiferent dacă am copilărit la țară sau 
la oraș, dacă am fost încadrați la generația "cu cheia la gât" 
sau "cu tableta în mână", există câteva jocuri care ne vor 
aminti mereu de copilărie. 

Șotronul, Elasticul, Coarda, De-a v-ați ascunselea, 
Rațele și vânătorii, Baba oarba, Țară, țară vrem ostași au 

fost doar câteva dintre 
jocurile de altădată, care, 
pe 31 mai 2018, au făcut 
deliciul copiilor prezenți 
în Parcul Ștrand, alături 
d e  r e p r e z e n t a n ț i i 
Bibliotecii  Județene 
“Dinicu Golescu”, în 
cadrul activității  de 
c e l e b r a r e  a  Z i l e i 
Copilului.

B i b l i o t e c a 
J u d e ț e a n ă  A r g e ș  a 
propus și părinților și 
bunicilor să uite puțin de 
grijile vieții de "adult" și 

să rememoreze împreună cu copiii și nepoții câteva dintre 
jocurile care i-au adus în fața părinților lor cu genunchii 
juliți sau cu hainele pline de praf, însă fericiți și mândri de 
"isprăvile" lor. 

Deși viața s-a schimbat, aducând cu fiecare 
generație alte modele și alte preocupări copilărești, bucuria 
și farmecul acestei perioade fac parte din aceeași poveste 
pentru oricare dintre noi.

Copilărie fără poveste și joc nu există. Jocul este 
vital pentru copil. La fel, ieşitul în aer liber. Privat de aceste 
două lucruri, copilul se va ofili ca o floare tăiată de pe lujer. 
Nu putem schimba lumea în care trăim, însă putem găsi 
întotdeauna soluţii, mai ales dacă în joc este sănătatea şi 
dezvoltarea normală a copiilor noştri.

Gabriela 
Rădulescu
Bibliotecar

Compartimentul 
Comunicarea 

Colecțiilor 
și Informare 
Comunitară
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De Ziua Bibliotecarului,
Regal la Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș

Într-o atmosferă de mare sărbătoare – celebrarea 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, la orele amiezii, toți cei 
prezenți în holul central al instituției au sărbătorit un dublu 
eveniment- Ziua Bibliotecarului și premierea câștigătorilor 
Concursului de Artă Caligrafică, dedicat Centenarului Marii 
Uniri. Inițiat de Lucreția Picui și Gabriela Tomescu (Secția 
Colecții Speciale), pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii 
Naționale, concursul s-a desfășurat pe două mari secțiuni: 
tineri (14- 18 ani) și pentru adulți. 

La festivitatea de premiere, ca un element surpriză, 
pe lângă diplomă, am oferit și o medalie, realizată manual 

din lut, reprezentând o copie după 
una din tăblițele de la Tărtăria, unde 
potrivit specialiștilor, s-au găsit 
vestigii ale celei mai vechi scrieri 
din lume, aici ridicându-se și un 
Monument închinat primului mesaj 
scris din istoria omenirii- Tărtăria, 
5500î.Hr.      
 Cu această ocazie, a fost 
vernisată în holul central al 
bibliotecii, o amplă expoziție cu 
cele mai frumoase lucrări, realizate 
de cursanți, de-a lungul celor șase 
ediții ale cursului de caligrafie. Tot 
holul instituției a fost decorat cu 
șase lucrări caligrafice de mari 

dimensiuni – de tip banner- ce 
ilustrează caligrafia chineză, 
caligrafia persană, caligrafia 
g o t i c ă  ș i  s c r i e r e a  a r h a i c ă 
românească. 

Ca un element de noutate, 
în acest an, a fost realizată, de 
artistul plastic- Tatiana Ciurea, o 
s t a m p ă  î n  l i m b a  c h i n e z ă , 
reprezentând un impresionant 
catren al „Luceafărului poeziei 
chineze“-  Li Bai (701-766).  
Momentul a fost marcat de 
profesoara Olga Halibei, care ne-a 
recitat în limba chineză catrenul, 
spre deliciul celor prezenți la eveniment. 

Organizat sub egida Marii Uniri, concursul județean 
de caligrafie este primul de acest fel din țară și își propune să 
promoveze caligrafia ca artă și știință, deopotrivă. 

Gabriela Tomescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
și Informare Comunitară

Dezbatere despre viitorul Europei la Mușătești
Centrul Europe Direct Argeș continuă 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. 

În acest sens, 
Europe Direct Argeș a 
organizat în luna mai 
2018, în parteneriat cu 
Biblioteca Comunală 
Mușăteșt i ,  a  doua 
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. Rând pe rând, participanții la dezbatere și-
au exprimat gândurile despre viitorul Europei. În 
accepțiunea lor, trebuie să fim mai uniți și mai puțin 
pesimiști.

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



Așa s-a intitulat evenimentul de celebrare a Zilei 
Europei, organizat de Centrul Europe Direct Argeș în 
contextul Anului European al Patrimoniului Cultural.

Expoziția de costume tradiționale din colecția 
personală a meșterului popular Maria Plopeanu a îmbrăcat 
în straie de sărbătoare spațiul expozițional al Bibliotecii 

Județene Argeș și 
a  î n c â n t a t 
privirile tuturor 
c e l o r  c a r e  a u 
p a r t i c i p a t  l a 
eveniment.
 D o a m n a 
R o x a n a 
Stoenescu – șef 
Serviciu Relații 
Internaționale, 

Cultură și Tineret din cadrul Consiliului Județean Argeș, 
domnul Octavian Mihail Sachelarie – director al Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș și domnul lect. univ. dr. 
Sorin Mazilescu au adresat cuvântul de salut celor peste 100 
de persoane prezente în sală. 
 Evenimentul, moderat de doamna Mihaela Voinicu, 
coordonatorul Centrului Europe Direct Argeș, a debutat cu 
promovarea patrimoniului cultural local prin lansarea cărții 
Argeșul repovestit, material realizat de către echipa 
Centrului Europe Direct Argeș și cu promovarea tradițiilor 
argeșene, prin punerea în scenă a unor obiceiuri precum 
”Nuiaua”, ”Focul lui Sumedru”, ”Datul de-a verii sau de-a 
surata”.

Un adevărat album de amintiri, multe din perioada 
Primului Război Mondial, a fost prezentat publicului prin 

intermediul 
expoziției de 
documente, 
cărți poștale, 
f o t o g r a fi i 
c a r e  a u 
c i rcu la t  la 
început  de 
s e c o l  X X , 
toate înscrise 
în concursul 
” A r g e ș u l 
repovestit”. 

Momentul a fost urmat de acordarea premiilor 
câștigătorilor concursului menționat din cadrul celor 3 
secțiuni, după cum urmează:

1.Povești nescrise: locul I – Oriana Popescu, 
comuna Mălureni, locul II – Tudor Vlad, comuna Rucăr, 
Locul III – Ionela Bondoc, comuna Beleți-Negrești, 
Mențiune – Aurelia Iacobescu, Ștefănești;

2.Argeș: album de amintiri: locul I - Gabriela 
Șendroiu, comuna Mușătești; locul II - Elisabeta Păduroiu, 
Costești: locul III - Muzeul din cadrul Serviciului 
”Monumente și culte istorice” Topoloveni, reprezentant 
Dan Pavel; Mențiune: Tatiana Sbârnac, comuna Morărești; 
Mențiune: Marilena Ghinea, comuna Merișani.

3.Zestrea bunicilor mei: Marele Premiu -  Maria 
Plopeanu,  comuna Coșești; locul I - Maria Simina Dulamă, 
comuna Rucăr; locul II - Dragoș Constantin Stroe, comuna 
Vlădești; locul 
I I I ,  Marilena 
R ă d u l e s c u , 
c o m u n a 
A l b e ș t i i  d e 
A r g e ș , 
M e n ț i u n e  - 
E l i s a b e t a 
P ă d u r o i u , 
Costești. 

D e  p e 
a g e n d a 
evenimentului nu au lipsit atelierele creative destinate 
tinerilor argeșeni. Fie Desene de costume populare, Pictură 
pe linguri de lemn, Cusătură…pe un semn de carte sau 
Povestea vaselor de lut, toate cele 4 ateliere au avut scopul 
promovării elementelor tradiționale românești în rândul 
celor peste 150 de tineri prezenți. Alături de echipa 
Centrului Europe Direct Argeș au fost și tinerii de la Liceul 
Tehnologic ASTRA, parte din proiectul ”Școala - 
ambasador a Parlamentului European”.

Ansamblul BRATIA din comuna Vlădești a încheiat 
seria acțiunilor dedicate promovării patrimoniului cultural 
argeșean cu o serie de dansuri și cântece populare ce au 
primit ropote de aplauze din partea spectatorilor. 

Pe durata întregului eveniment, toți argeșenii s-au 
putut bucura de Colțul fotografiei europene, dar și de standul 
cu materiale informative provenite de la Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, unde 20 de voluntari ai 
Centrului Europe Direct Argeș au distribuit peste 1000 de 
broșuri, cărți poștale și pliante în mod gratuit cetățenilor 
interesați de tematica europeană.

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe 
Direct din cadrul

Bibliotecii 
Județene ”Dinicu 

Golescu” Argeș
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Cultural
Festivalul de C*arte, ediția a II-a

14 – 18 mai 2018

 Prezentă la cea de-a doua ediție a Festivalului de 
C*Arte de la Pitești, cu ”Fantoma din moară”, Doina Ruști a 
reușit să oprească timpul în loc. În sala plină până la refuz a 

Bibliotecii Județene Argeș, 
adolescenții acestui timp, 
elevi de la Colegiile ”I. C. 
B r ă t i a n u ”  ș i  ” M a r i a 
Teiuleanu”, au alunecat pe 
nesimțite în memoria unui 
timp pe care nu l-au trăit, 
t i m p u l  p ă r i n ț i l o r  ș i  a l 
bunicilor lor. 
 Povestea femeii  care-și 
regăsește, într-o librărie, 
întâmplător, viața secretă, 
scrisă de altcineva, despre 
care nu știe absolut nimic – o 
poveste cu detalii personale ca 
dragostea și ca suferința – 
evoluția acestei povești, felul 

în care ea curge în istoria mare, în istoria comunistă a satului 
românesc, vântul de irealitate, de ”altă lume”, care bate 
peste roman de la un capăt la altul – toate acestea au prins în 
mreje auditoriul.
 Doina Ruști are darul de a ți se strecura în minte ca o 
amintire la care te întorci mereu și mereu. Și nu doar prin 
scriitură. O privești, o asculți, ți-a fost până atunci străină și 
dintr-odată nu-ți mai este. Adoră să povestească. Și o face cu 
risipă de nuanțe. A răspuns, cu această risipă de nuanțe, la 
întrebările din sală. Da, fantoma din moară a existat. Da, 
multă vreme a trăit cu obsesia ei, obsesie care-și schimba, ca 
amibele, forma. Da, satul, casa, personajele au corespondent 
în realitate. Și da, Doina Ruști a izbutit un roman de linia 

întâi, care te împinge, cu 
duioșie, să-ți regândești propria 
viață din perspective la care nici 
nu te așteptai.
 ”Fantoma din moară” a 
apărut în 2008 și a fost distins cu 
Premiul pentru Proză al Uniunii 
Scriitorilor din România. La ora 
aceasta, Doina Ruști este 
tradusă în 14 limbi. Alături de ”Fantoma din moară”, stau pe 
podium ”Lizoanca”, onorat cu Premiul ”Ion Creangă” al 
Academiei Române, ”Zogru”, ”Manuscrisul fanariot”, 
”Mâța Vinerii”, ”Omulețul roșu”, care este cartea ei de 
debut.
 Doina Ruști este profesoară la Universitatea 
Națională de Teatru și Film din București și, de asemenea, 
un remarcabil scenarist. Anul trecut, i-a fost publicat 
romanul ”Logodnica”, propus spre ecranizare în Norvegia.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul 
Comunicare, 

Media, 
Evenimente și 

Editoriale

Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș a devenit neîncăpătoare, marți, 15 mai 
2018, în a două zi a Festivalului de C*Arte, desfășurat în 
perioada 14-18 mai 2018,  când, cunoscutul om de radio și 
de televiziune, bucătar și jurat la Masterchef, Răzvan 
Exarhu, a prezentat publicului piteștean cartea de debut 
„Fericirea e un ac de siguranță” (Editura Curtea Veche), cu 

i l u s t r a ț i i  d e 
Andreea Chirică.

C a r t e a 
cuprinde texte 
scrise în decursul 
a  1 5  a n i  î n 
numeroase locuri 
p r e c u m : 
A c a d e m i a 
C a ț a v e n c u , 
E v e n i m e n t u l 
Zilei, ghiduri de 

oraș, blog personal, Facebook, Twitter, carnețele, sub formă 
de comentarii pe rețele de socializare. Autorul a menționat 
că volumul poate fi citit în orice ordine fiindcă a fost 
conceput ca un puzzle. De asemenea, varianta inițială 
conținea de două ori mai mult material, dar a fost triat cu 

atenție fiindcă Răzvan Exarhu are „o obsesie pentru detalii”.
 Volumul e un jurnal atipic în care cititorii vor găsi 
mostre de umor și analize lucide ale unor teme banale 
precum revolta anti sistem, alcoolul, cărţile, crucile făcute în 
autobuze, prietenia, clişeele, narcisismul din social media, 
ecologia și multe altele. Umorul textelor este mereu dublat 
de o duioşie şi de o sensibilitate care te pot face să râzi şi să 
plângi, la câteva rânduri distanţă.
 Autorul a mai povestit cum și-a adus aminte de 
mama lui și de alte doamne din aceeași perioadă care 
prindeau un ac de siguranță la capot fără un motiv bine 
definit. „Mi s-a părut un obiect simbol foarte bun, foarte 
cald, dar ascuțit și periculos în felul lui, la fel cum e 
construită și viața, și e un fel de o unitate de măsură după 
părerea mea, care conține și partea bună și partea 
periculoasă care lasă urme, cicatrici.”
 Publicul iubitor de cultură, prezent în sala de 
conferințe a Bibliotecii, a avut ocazia să poarte un dialog cu 
autorul iar la final să obțină autografe.

Marius Motreanu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale

Fantoma din moara Doinei Ruști

Răzvan Exarhu, la Biblioteca Județeană Argeș
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Expoziții și vernisaje

Ne folosim în fiecare zi de o sumă de obiecte și 
accesorii, menite să ne mijlocească îndeplinirea unor 
scopuri și să ne facă existența mai ușoară. Pe altele le 
folosim mai rar, fără a le fi însă mai puțin tributari, în timp 
ce unele ne salvează de-a dreptul viața. În foarte puține 
cazuri, devenim curioși referitor la originile lor, la cum, 

când și cine le-a 
creat. Prea rar 
ne întrebăm ce 
anume din toate 
lucrurile pe care 
le întrebuințăm 
au ca sursă un 
izvor autohton, 
î n  m i n ț i l e 
creatoare și în 
mâinile dibace 
ale semenilor 

noștri.
În acest sens, Biblioteca Județeană ”Dinicu 

Golescu” Argeș a organizat în perioada 02-30 aprilie 2018, 
expoziția ,,Inventatori și invenții în perioada interbelică”, 
în au fost aduse în prim plan unele dintre cele mai ,,ciudate” 
invenții: aparatul de trasmis fotografii la domiciliu, sania 
cu helice, vibrafonul, automobilul fără benzină.

Oamenii, dintodeauna, au căutat să-și facă viața 
mai frumoasă și mai ușoară. De aceea, s-au străduit să 
născocească, să creeze, să inventeze lucruri noi, folosindu-
și imaginația și inteligența. Lumea întreagă este plină de 

nenumărate invenții, unele mai spectaculoase ca altele. 
Născocite de oameni geniali, toate aceste invenții au 
schimbat enorm viața omenirii. Imaginați-vă doar pentru o 
clipă cum ar fi viața noastră de astăzi fără telefon, fără 
autoturism sau fără hârtie.

Unii inventatori s-au stins din viață fără a afla 
vreodată imensul beneficiu pe care l-au adus omenirii 
invențiile lor. Fie că este rodul unei munci de-o viață, fie că 
se datorează unei pure întâmplări, invenția rămâne pentru 
totdeauna legată de numele celui care i-a dat naștere.

Cum ar arăta viața noastră fără invenții? Putem 
spune că activitatea inventatorilor este pusă în serviciul 
societății, obiectivul ei final fiind utilizarea cât mai largă a 
realizărilor și aplicarea lor în toate domeniile. 

Mihaela 
Nicolescu

Bibliotecar
Compartime

ntul 
Comunicare
a Colecțiilor 

și 
Informare 

Comunitară

Inventatori și invenții în perioada interbelică

De la Solidaritate la Masa Rotundă
 Marți, 11 aprilie, 2018, ora 13 în holul Bibliotecii 
Județene “Dinicu Golescu” Argeș,  a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografie, intitulată „De la Solidaritate la 
Masa Rotundă”.  Această întâlnire a fost rodul 
parteneriatului cultural dintre ANBPR, Institutul Polonez 
din București și bibliotecă. 
 Fotografiile au fost realizate de fotojurnalistul 
Erazm Ciolek, renumit pentru activitatea sa jurnalistică în 
cadrul mișcării Solidaritatea. Expoziția prezintă aspectele 
evoluției sindicatului Solidaritatea, cel care a dus la 4 iunie 

1989, la primele 
alegeri  parț ial 
l i b e r e  d i n 
P o l o n i a , 
eveniment care a 
schimbat mersul 
istoriei Europei. 
I m p o r t a n ț a 
acestei mișcări 
este dată de faptul 
c ă  a  p r e m e r s 

căderea sistemului comunist în Europa Centrală și de Sud-
Est.
 Vernisajul a fost urmat de prezentarea filmului 
„Grădina Speranței”, inspirat după o poveste reală. În 
Polonia anului 1939, în Varșovia, Antonina Żabińska și 

soțul ei, Dr. Jan 
Żabiński, au o 
g r ă d i n ă  z o o 
înfloritoare sub 
conducerea sa și 
grija ei. Atunci 
când țara lor 
este invadată de 
naziști, Jan și 
Antonina sunt 
î m p i e t r i ț i  ș i 
forțați să se raporteze nou-numitului zoolog șef al Reich-
ului, Lutz Heck. Pentru a opune rezistență în proprii lor 
termeni, Antonina și Jan încep să lucreze în secret cu 
Rezistența și pun în acțiune planuri pentru a salva vieți din 
ceea ce a devenit ghetoul din Varșovia, în care Antonina și 
chiar copiii ei se expun la un mare risc. În acest sens, în 
timp ce războiul este în plină desfășurare, cuplul reușește 
să salveze multe vieți omenești și animale, ascunzându-le 
în cuști.

Adela Dinu, Ileana Baibarac
bibliotecare

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară
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 ANBPR – reprezentată la cea de-a doua întâlnire 
transnaț ională  din  cadrul  proiectului 
COLIBLITE 
În perioada 14-15 iunie 2018, ANBPR a fost 

prezentă la a doua întâlnire din cadrul proiectului 
COLIBLITE care s-a desfășurat în Modena și Bologna. 
Din partea asociației au participat coordonatoarele 
proiectului Claudia Șerbănuță – specialist biblioteci în 
cadrul proiectului CODE Kids, membru în Biroul Executiv 
ANBPR și Mariana Lucia Marian – bibliotecar și trainer, 
serviciul Marketing și activități culturale al Bibliotecii 
Județene „I.S.Bădescu” Sălaj.

COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills – 
C O L I B L I T E  e s t e  u n 
p r o i e c t  E R A S M U S + 
(septembrie 2017 – august 
2020), implementat de 
Biblioteca din Utrecht, 
Olanda, coordonat la nivel 
in ternaț ional  de  Mira 
M e d i a .  A N B P R  e s t e 
partener în acest proiect din 
partea României, alături de 

Active Watch și Școala Generală 117 București.
Mai mult detalii: h�ps://anbpr.org.ro/index.php/anbpr-

reprezentata-la-a-doua-intalnire-transna�onala-in-cadrul-
proiectului-coliblite/

 Universitatea de vară ASEF 
ASEFSU este o călătorie de învățate experiențială de 2 

săptămâni care cuprinde și un program de cursuri, ateliere și 
vizite de studiu  “Interdisciplinary Innovathon”, având ca 
temă "Sustainable Tourism: Youth Driving Green Growth".

Universitatea de vară se adresează studenților, 
antreprenorilor, cadrelor universitare, experților, cetățeni ai 
țărilor partenere la întâlnirea Asia-Europa (ASEM), cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, care cunosc foarte bine 
limba engleză. 

C o s t u r i l e  d e 
c a z a r e ,  m a s ă  ș i 
c ă l ă t o r i e  v o r  fi 
a c o p e r i t e  d e 
organizatori.

Termen - limită: 3 iulie 2018, 13:00 GMT
Detalii @  h�ps://bit.ly/2JlZuI4

 Premiile Global Study
Ai cel puțin 18 ani și ai obținut un certificate IELTS? 

Intenționezi să te înscrii într-un program de licență sau de 
studii postuniversitare?
 StudyPortals, Asociaţia ISIC şi British Council 
IELTS, au lansat Competiţia 
Global Study Awards, oferind 
studenților șansa de a primi 10.000 
£ pentru a studia în străinătate
Termen - limită: 20 iulie 2018
Detalii @ h�p://bit.ly/1QSyBsY

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

      

   

Cine nu cunoaște că farmecul mării, întinsul 
nemărginit al apelor, vuietul valurilor, au fost puternice 

motive de inspirație pentru 
poeți, scriitori, pictori și în 
același timp subiecte de 
studiu profund pentru 
omul de știință?
 Pent ru  a  pune  în 
e v i d e n ț ă  f r u m u s e ț e a 
l i to ra lu lu i  românesc , 
Bib l io teca  Jude țeană 

,,Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în perioada 01-30 iunie 
2018, în holul etajului 2 al Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș, expoziția ,,Litoralul românesc în perioada 
interbelică”, în care a pus accent pe cele mai reprezentative 
imagini cu distracția la malul mării, când verile interbelice 
erau petrecute deseori pe litoralul românesc, unde oamenii 
fugeau de arșița soarelui. 

În perioada interbelică, litoralul românesc se 
întindea pe 412 kilometri (în comparaţie cu 245, cât are 
astăzi). Aici intrau teritorii, care în zilele noastre fac parte 

din Ucraina şi Bulgaria. Dintre ele amintim: Balcicul, Capul 
Caliacra, Ecrina, limanul Nistrului. Încă din acea perioadă s-
a început modernizarea litoralului, cu accent pe porturi şi 
staţiuni turistice. Odată cu dezvoltarea economică a zonei, 
tot mai mulţi români s-au stabilit pe litoral, iar darea în 
funcţiune a liniei ferate Constanţa-Mangalia a facilitat 
accesul.

Nu întâmplător aceste frumoase, variate și 
încântătoare priveliști, au fost pictate în nenumărate tablouri 

de artă cu valoare artistică recunoscută 
sau au fost descrise de maeștrii 
cuvântului în opere literare.
 Litoralul românesc, cu fiecare an 
mai bogat și mai frumos, își așteaptă 
oaspeții, oferindu-le vacanțe relaxante 
și instructive.

Mihaela Nicolescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și 

Informare Comunitară

Litoralul românesc în perioada interbelică

https://anbpr.org.ro/index.php/anbpr-reprezentata-la-a-doua-intalnire-transnationala-in-cadrul-proiectului-coliblite/
https://anbpr.org.ro/index.php/anbpr-reprezentata-la-a-doua-intalnire-transnationala-in-cadrul-proiectului-coliblite/
https://anbpr.org.ro/index.php/anbpr-reprezentata-la-a-doua-intalnire-transnationala-in-cadrul-proiectului-coliblite/
https://bit.ly/2JlZuI4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F1QSyBsY&h=AT36zA7nL6x5-rK9kkU5I5BXyIswBehvanXFcIZK_74BMo3uV6umsfs-7WRLUfSIfNNqeJ_Mj9p-qYZO_TjPeZUIr7286m_fwn6s8wph2SDv-5fnsNsNLDvWP2zriKhckxfBV9IL25NgV-ADe4AgDCY
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În baza parteneriatului „Ştefăneşti, Argeş – 
inspirăm România de sute de ani“, dintre Biblioteca 
Orășenească Topoloveni, Biblioteca Bradu și Centrul de 
Cultură Brătianu, în contextul celebrării centenarului 
Marii Uniri, în data de 28 martie 2018, respectiv 31 mai 
2018, au avut loc vizitele doamnelor bibliotecare Oana 
Marinică Mustățea și Ionescu Mirela, precum și  a cadrelor 
didactice și a elevilor de la Școala Gimnazială “Vintilă 
Brătianu”, Liceul "Ion Mihalache" Topoloveni, Școala 
Gimnazială “Mihai Eminescu” Bradu, la Biblioteca 

Ștefănești și la Centrul de Cultură “Brătianu” Argeș. 
Elevii Școlii Gimnaziale "Vintilă Brătianu" au 

prezentat împreună cu doamnele profesoare Boariu Angela 
(prof. istorie), Prodan Elena Maria (prof. lb. română) și 
doamna bibliotecar Brebu Tatiana, informații despre oraș, 
considerat un centru de greutate al culturii și istoriei 
neamului românesc,dar și despre marile personalități din 
familia Brătianu. 

Primul obiectiv cultural - istoric vizitat a fost 
Conacul familiei Brătianu care poartă numele Florica, în 
amintirea primei fiice a lui Ion C. Brătianu, decedată în 
fragedă pruncie. Este conacul în care s-a născut şi a trăit cea 
mai importanta familie de oameni politici români, o 
adevărată dinastie civilă care a dat ţării nu mai puţin de trei 
prim-miniştri, dintre care primii doi, Ion si Ionel Brătianu, 
au avut un rol covârşitor în realizarea României moderne 
(de numele primului legându-se războiul Independenţei, 
cel de-al doilea realizând tot în urma unui război Unirea din 
1918 şi reformele ce au stat la baza democraţiei 
interbelice).

Familia Brătianu a „scris” pagini de aur în Cartea 
Neamului Românesc participând activ la momentele cheie 
ale istoriei moderne și contemporane, o veritabilă dinastie 
politică în istoria modernităţii româneşti, sau “dinastia de 
Argeş''- cum o numea Nicolae Iorga. 

Cu ocazia zilei onomastice, Regele Carol I i-a 

scris:„Pururea voi păstra o vie recunoştinţă pentru 
concursul luminat şi patriotic ce mi-ai dat la acel lung şir de 
ani în care s-au săvârşit faptele tale mari, înscrise ca o 
falnică podoabă în istoria noastră naţională!”.  Ion C. 
Brătianu a murit în noaptea de 3/4 mai 1891, la Florica, 
într-o zi „cu furtună şi cutremur”. În semn de rămas bun, 
Regele, plângând, i-a sărutat mâna.

Astfel, am descoperit în Vila Florica o reședință 
boierească caldă, de bun gust, impresionantă prin 
arhitectură și plăcută prin amenajările interioare.

Ultimul obiectiv a fost la biserica Brătienilor ce 
poartă hramul Sf. Ioan Botezătorul, un adevărat  
monument arhitectural încărcat de istorie și sacralitate. Un 
detaliu interesant legat de biserica de la Florica este că 
aceasta nu a fost pictată niciodată, fiind în întregime  
construită din piatră de Albeşti.

Brebu Tatiana
Bibliotecar

Biblioteca Publică Ștefănești

Ştefăneşti, Argeş – inspirăm România de sute de ani
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