
CUPRINS
Editorial

Între slujbă și profesie..................................................................

Formare profesională
Zile inedite de instruire profesională la Biblioteca Județeană 
Argeș ...........................................................................................

Proiecte
Biblioteca din vacanță ..................................................................

Educative: activități, cursuri
Tineri și democrația ......................................................................
Petale de Univers, înflorite vers cu vers .........................................
Agricultura - în centrul vieții noastre .............................................

Cultural
Vechi Testament, pe înțelesul tuturor ............................................
Zăpăstrit, Veorela, Georgică și-a lor love.......................................
Senshin. Pictură în tuș, la Biblioteca Județeană Argeș ...................

Expoziții și vernisaje
Expoziție - eveniment realizată de Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș la Muzeul Golești ................................................

Știri
Atelier gratuit pentru profesori și bibliotecari ...............................
Lib(e)ro - bibliotecile și incluziunea socială a refugiaților .............
Agenda 2030 a ONU ....................................................................

Se întâmplă în bibliotecile județului Argeș
Vacanța de vară la Merișani ...........................................................
George Buhnici - o experiență la bibliotecă ...................................
Dialoguri culturale ........................................................................
Tabăra de pictură religioasă pe sticlă în comuna Săpata - o nouă 
ediție, un nou succes .....................................................................
Eveniment cultural la Arefu, Cercetașii României cercetează 
locurile și tradițiile noastre ............................................................
Biblioteca din vacanță - Atelierul fanteziei ....................................

2

3

4

6
6
7

7
8
8

9

10
10
10

11
12
12

13

14
14

ISSN: 2285 - 8733BIBLIOSPHERE
Numărul 3/2018

Buletin informativ al ANBPR - Filiala Argeș

Iulie - Septembrie

Ziua Tineretului European ....................5



Editorial

Între slujbă și profesie

Cei mai mulți dintre noi își câștigă existența 
muncind. Unii au slujbe, alții au profesiuni. 
Diferența dintre o slujbă și o profesiune este 

una de atitudine. Slujba este un mijloc în timp ce profesia 
este un scop și o credință. Dacă spui că ți-ai ales o profesie 
înseamnă că fiecare pas pe care îl faci te ajută să crești și să 
te dezvolți permanent. Dezvoltarea reprezintă un proces 
de învățare pe termen lung care te pregătește să faci față nu 
doar cerințelor actuale ale postului ci și schimbărilor ce 
vor avea cu siguranță loc, având în vedere ritmul alert al 
transformărilor din jurul nostru. 

Vârsta medie în biblioteca noastră este de 43 
de ani. În fond suntem o generație care a 
început școala cu creionul în mână și se 

vede nevoită să profeseze în cu totul alt mediu și cu alte 
mijloace.

Iar realitatea ne-a arătat faptul că, pe lângă 
cunoștințele teoretice, așa numitele ”hard 
skills”, un bibliotecar are nevoie și de: 

ź  abilități de comunicare (verbal și scris), de 
organizare, de lucru în echipă;

ź competențe IT, flexibilitate în mânuirea 
echipamentelor și soft-urilor;

ź capacitate de a planifica, de a rezolva probleme și 
de a găsi soluții;

ź  competențe de documentare și cercetare;
ź  cunoaștere de limbi străine.

Este nevoie de un exercițiu de onestitate 
intelectuală care să ne ajute să răspundem 
la întrebări precum: Ce știu să fac cel mai 

bine? Care sunt aptitudinile de care mai am nevoie? Care 
sunt activitățile care îmi plac și pe care aș dori să le 
realizez? Care este satisfacția pe care o caut la locul de 
muncă? 

Răspunsul ne ajută să clarificăm care ne 
sunt lucrurile cu adevărat valoroase: 
s iguran ța ,  va r ie ta tea ,  confor tu l , 

sociabilitatea, liniștea, creativitatea, banii? Și acest 
răspuns aduce, de la sine, pașii care trebuie urmați. 

Până la urmă, important este să alegi ceva pe 
care poți să îl faci, știi să îl faci, ai rezultate 
făcându-l și mai presus de toate să îți facă 

plăcere să îl faci.

Cuvântul cheie, cel care dă întreaga măsură 
a libertății individuale, este a alege. El 
trebuie urmat însă și de acțiune. Altfel, 

totul nu este decât …. vânare de vânt.

Mihaela Voinicu
Director Adjunct 

Biblioteca Județeană Argeș
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Zile inedite de instruire profesională la 
Biblioteca Județeană Argeș

 Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş a 
organizat, în perioada 25-26 iunie 2018, cursurile de 
formare profesională „Serviciile de referințe. Dezvoltarea 
serviciilor de bibliotecă. Achizițiile” și ”Utilizarea 
instrumentelor ce aparțin noilor tehnologii pentru 
furnizarea serviciilor cu specific bibliografic”.
 Formatorii invitați au fost dl. prof. dr. Liviu-Iulian 
Dediu,  vicepreședintele Asociației  Naționale a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, și dna. 
Titina Maricica Dediu, șef birou Completare. Achiziții. 
Evidența colecțiilor din cadrul Bibliotecii Județene 

V.A.Urechia 
din Galați.
 Bibli
otecarii s-au 
bucurat de 
sesiuni  de 
i n s t r u i r e 
i n e d i t e  ş i 
interesante, 
î n  c a d r u l 
c ă r o r a  a u 
aflat noutăţi 

profesionale atât în sfera tehnicilor de identificare, regăsire 
şi evaluare a informaţiilor în sistemul TinRead, cât şi în 
domeniul comunicării şi relaţiilor cu publicul. 
 Au fost prezentați cei trei mari piloni ai tuturor 
bibliotecilor din lume, și anume: Serviciul de completare, 
prelucrare și evidența colecțiilor, Serviciul de comunicare a 
colecțiilor și Serviciul de Referințe. S-a pus accent pe 
Serviciul de Referințe: pe tipurile de produse bibliografice 
(diseminarea selectivă a informațiilor, bibliografii, bio-
bibliografii, anuar bibliografic local), tranzacțiile de 
referințe (consultațiile acordate utilizatorilor), resursele 
folosite pentru informații (dicționare, enciclopedii, 
bibliografii, ghiduri, directoare, anuare, cataloage online, 
sit-uri web), colecția de referințe (aceasta nu circulă, este 
actualizată constant, pentru toate categoriile de utilizatori), 
tipurile serviciilor de referințe (tradiționale, virtuale, 
sincrone și asincrone). Importantă este solicitarea adresată 
unui serviciu cu caracter bibliografic și etapele rezolvării ei:  
interviul de referințe, cercetarea propriu-zisă și elaborarea 
produsului bibliografic.
 Cursul de formare s-a axat pe utilizarea programului 
TinRead, realizarea de bibliografii în format electronic, 
acestea fiind: cele realizate de bibliotecari în web opac, cele 
făcute de utilizatori, listele de noutăți, bibliografiile 
tematice. 
 Bibliotecarii trebuie să acorde suport utilizatorilor 
în folosirea serviciilor care implică exploatarea noilor 
tehnologii. Catalogul on-line este punctul principal în jurul 

căruia gravitează aplicații și servicii diverse oferite 
utilizatorilor, sarcina bibliotecarilor fiind aceea de 
dezvoltare a funcționalităților acestuia.
 S-a prezentat modulul Achiziții, complet integrat în 
sistemul de management al  bibliotecii TinRead, care 
permite o mare flexibilitate în cadrul procesului de 
procurare a unităților bibliografice și un control financiar 
foarte exact al bugetelor. El partajează aceleași fișiere de 
date cu celelalte module, ceea ce simplifică fluxul de lucru și 
permite controlul procedurilor, oferind o imagine precisă a 
procesului de achiziționare de unități bibliografice. 
Automatizarea mecanismelor de gestionare zilnică a 
achizițiilor creează în câteva secunde raportările necesare 
pentru bibliotecari.
 Întregul curs de formare a dat posibilitatea 
bibliotecarilor pe de o parte, de a asimila noi competenţe, 
care să le permită să-şi exercite cu succes profesia, şi pe de 
altă parte, să le trezească dorinţa de a se autoperfecţiona, de 
a se dezvolta profesional armonios, de a se adapta continuu 
unei societăţi în permanentă schimbare.

Cristina Baciu 
Bibliotecar 

Compartimentul de Informare Bibliografică
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Biblioteca din vacanță

Ca în fiecare vacanță de vară, Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” Argeș și-a așteptat tinerii cititori, în 
perioada 2-27 iulie 2018, să participe la cursurile și 
atelierele creative desfășurate în cadrul proiectului 
Biblioteca din vacanță.

Bibliotecarele Secției pentru Copii și Tineret au 
susținut cu dinamism, pasiune și profesionalism, pornind 
de le lectură și joc, o serie de activități dedicate copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 6-13 ani.

Cursurile și atelierele s-au desfășurat cu titlu gratuit, 
iar programul de activități a cuprins următoarele:

Ř Reciclează, refolosește, recondiționează - 
activitate în cadrul căreia copiii și-au putut 
dezvolta creativitatea, imaginația, dar și 
abilitățile practice. Aceștia s-au exprimat liber, 
realizând diverse obiecte din materiale de lucru 
reciclabile: cartoane, sticle din plastic, hârtie etc. 

Toate materialele au fost transformate în jucării, machete 
sau obiecte decorative. Atelierul a promovat un stil de viață 
responsabil, iar participanții la atelier au dezvoltat obiceiuri 
benefice pentru mediul înconjurător. Atelierul s-a adresat 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 8-10 ani.

Ř Sticluța cu povești – atelier de creație, în cadrul 
căruia copiii au lucrat în echipă. Participanții au 
creat diverse obiecte destinate jocului și au 
învățat astfel să prețuiască mai mult jucăriile, 
văzând cât efort se depune pentru realizarea lor. 
Atelierul s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă 
între 8-10 ani.

Ř Arta de a vorbi frumos și convingător – curs de 
dicție și intonație, care s-a adresat copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 11-13 ani. Cum nu este 
niciodată prea târziu sau prea devreme să învățăm 
să ne exprimăm corect, concis și clar, cursul a 
cuprins un program de exerciții practice, în care 
s-a pus accent pe elementele esențiale, necesare 
vorbitului liber precum vocea, exerciții de 
respirație, gestionarea emoțiilor, postură și 
gesturi,  ritm și rostire, creativitatea și 
argumentarea în contextul discursului.

Invitați alături de noi a fost o echipă de cercetași 
voluntari, coordonați de un lider adult de la Centrul Local 
Dacia Felix Mioveni. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6-12 

a n i  a u 
p e t r e c u t  o 
s ă p t ă m â n ă 
interesantă și 
distractivă, 
alături de ei, 
la bibliotecă. 
Aceștia le-au 
e x p l i c a t 
c o p i i l o r 
î n s c r i ș i  l a 
activitate 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.  

Impactul pe care l-a avut ce-a de-a treia ediție a 
proiectului Biblioteca din vacanță asupra comunității 
argeșene a fost mare, având în vedere numărul crescut de 
participanţi (80 de copii) şi de aprecieri venite din partea 
părinţilor, dar și a copiilor înscriși. Scopul cursurilor și 
atelierelor a fost de a-i implica pe tineri în diverse activităţi 
care să le stimuleze plăcerea de a citi, creativitatea, 
inventivitatea, spiritul de echipă, de competiție şi să le 
îmbogăţească volumul de cunoştinţe generale.

Prietenie, bună dispoziție, carte, lectură, joc și 
joacă, toate acestea au reprezentat succesul sigur ale unei  
veri de neuitat, la bibliotecă. 

Oana - Adriana Antonescu
Bibliotecar                                                                              

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară



Educative: activități, cursuri

Centrul Europe Direct Argeș a organizat, împreună 
cu Centrele Europe Direct Bistrița, București și 
Maramureș, pentru tineri, în perioada 28-31 august 2018, 
un curs de formare dedicat participării lor la procesul 
electoral european. În cadrul activităților organizate, au 
avut loc multiple discuții și dezbateri despre importanța 
votului în viața tinerilor și alegerile europarlamentare din 
2019.

Metoda folosită de tineri în redarea gândurilor și 
ideilor împărtășite despre ceea ce este important pentru 
viitorul lor a fost storytelling sau arta povestirii. Pe durata 

c e l o r  3  z i l e , 
c u r s a n ț i i  a u 
realizat 5 povești 
p e n t r u 
promovarea unei 
educații  civice 
corespunzătoare, 
la crearea cărora 
s - a u  f o l o s i t 
i n s t r u m e n t e 
digitale. 

Pentru a capta cât mai mult atenția, aceștia au 
folosit povestiri cu un conţinut format din mai multe 
”ingrediente”: calculator, imagini/fotografii, text, 

naraţiune înregistrată 
audio, alte clipuri 
video şi muzică, iar 
pentru ca filmele să 
fi e  d e  c a l i t a t e , 
profesionist realizate 
și să aibă impact 
asupra celor care le 
urmăresc, tinerii au 
adăugat diverse titluri, legende și generice. 

De asemenea, aceștia au fost familiarizați cu 
programe precum Microsoft Office Picture Manager și 
FastStone menite să înlesnească editarea de fotografii în 
scopul dorit, sau Audacity, program folosit pentru a 
înregistra, edita și amesteca fișiere de tip audio.

Prin creativitatea debordantă de care au dat dovadă 
în arta povestirii, tinerii din cele 4 centre de informare 
europeană au demonstrat că ei sunt cei care își pot aduce 
contribuția, prin implicare și schimbare, la viața civică a 
societății.

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

La începutul lunii septembrie 2018, a avut loc la sediul 
Fundației Compartir, a VIII-a ediția a Zilei Tineretului 
European. Evenimentul a fost dedicat tinerilor cu vârsta 
între 14 şi 30 de ani, precum şi reprezentanţilor 
organizaţiilor nonguvernamentale şi instituţiilor publice 

care lucrează cu tineri.
E u r o p e  D i r e c t 

A r g e ş ,  D i r e c ț i a 
Județeană pentru Sport 
ș i  T i n e r e t  A r g e ș , 
Fundaţia Compartir, 
Asociaţ ia  A I E S E C, 
Asociația Iniţiative şi 
Proiecte pentru Tineret 
I m a g o  M u n d i  ş i 

Organizația Salvați Copiii au derulat o serie de ateliere şi 
activităţi interactive, având ca scop promovarea 
voluntariatului și implicarea tinerilor în proiecte europene.

Consilierii Europe Direct Argeș au susținut, pe 
parcursul a două ore, atelierul ”Tinerii și democrația”, unde 
au fost inițiate discuții cu privire la importanța votului în 
viața tinerilor și alegerile europarlamentare din 2019. 

Tinerii, viitori votanți, proveniți din localitatea Pitești, 
dar și din diferite zone ale județului Argeș, au demonstrat o 
atitudine civică responsabilă prin ideile lor cu acțiuni 
concrete de creștere a nivelului democratic al societății 
românești. 

De asemenea, 
cu ajutorul Alinei 
Popescu, voluntar 
act iv în cadrul 
centrului, au fost 
î m p ă r t ă ș i t e 
e x p e r i e n ț e l e 
participanților din 
cadrul Școlii de 
V a r ă  E u r o p e 
Direct 2018, eveniment organizat în parteneriat cu Europe 
Direct Bistrița, București și Maramureș.

Atelierul ”Orientare profesională”, susținut de către 
reprezentații Asociației AIESEC, a implicat tinerii în 
discuții despre ce facultate ar trebui să aleagă și ce profesie 
li s-ar potrivi, totul în funcție de interesele lor.

Activitățile interactive și jocurile dinamice desfășurate 
i-au făcut pe tineri să se familiarizeze cu beneficiile 
educației non-formale, acest eveniment reprezentând 
pentru toți cei prezenți, o nouă șansă de a se informa cu 
privire la oportunitățile existente, pentru un viitor mai bun.

Elena-Georgeta Nicolescu-Stefan
Consilier comunicare

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

Tinerii și democrația

Ziua Tineretului European
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Petale de Univers, înflorite vers cu vers

„Copilăria mea - O grădină de flori/ Cu zumzet, zbor și 
visări/ Cu blânde adieri de vânt/ Cu șoapte spuse în 
descânt./ Nu-mi luați copilăria!/ Oameni mari/ Lăsați-mi 
visele/ Lăsați-mi lumea în care/ Pășesc zglobiu în visare/ 
Cu mâinile mă țin de întinsele/ Zări cristaline”.

Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a 
organizat, în cadrul calendarului proiectului ”Pași în lumea 
culturii și a creației”, activitatea  Petale de Univers, 
înflorite vers cu vers, o oră de lectură și discuții interactive, 
cu momente poetice din propriile creații ale elevilor. 

Proiectul este derulat în prezent de către Biblioteca 
Județeană Argeș împreună cu Școala Gimnazială ”Petre 
Țutea” din Boteni, în cadrul căruia elevii participă la 
manifestări cultural-educative, dezbateri, expoziții, 
felicitări, obiecte lucrate cu îndemânare și talent de către ei, 

îmbogăț indu-și 
astfel universul 
c u n o a ș t e r i i , 
p ă t r u n z â n d  î n 
tainele lecturii și 
ale bibliotecii.

P r i n 
v e r s u r i  ș i 
c o m p u n e r i 
proprii, copiii și-
a u  e x p r i m a t 
g â n d u r i l e  ș i 

emoțiile, sensibilitatea, talentul și creativitatea, fiecare 
transmițând propriul mesaj și nevoia nemărginită a omului 
de poezie, ea oferindu-ne o perspectivă diferită asupra 
vieții, ajutându-ne să ne dezvoltăm propriile capacități și să 
stabilim noi orizonturi de meditație și de reflecție.

 Un astfel de exemplu este cel al unui elev care, la 
sfârșitul claselor primare, i-a dedicat doamnei lui 
învățătoare o compunere înduioșătoare: „Doamna mea 
învățătoare este o persoană calmă și blândă, precum o 
mamă iubitoare... Toți colegii mei din clasă o iubesc pe 
doamna învățătoare Iulia Popescu. Multe generații i-au 
trecut pragul, generații peste care sigur și-a lăsat amprenta 
și care îi vor acorda toată dragostea și respectul cuvenit 
persoanei care ne-a ghidat primii pași. Îmi îndrept acum 
gândul spre dumneaei și îi doresc din suflet tot binele din 

lume și o 
asigur că 
nu o voi 
u i t a 
niciodată
.  V o i 
î n c e r c a 
să o fac să 
fi e 
m â n d r ă 
de mine. 
Î i 
mulțume

sc pentru sfaturile înțelepte și dragostea cu care ne-a 
îmbrățișat, o iubesc și îi voi fi totdeauna recunoscător”. 

Iată ce frumoase cugetări propune, în compunerea 
Prețuiește-ți timpul, o elevă de clasa a VIII a: „...Nisipul 
din clepsidra vieții se scurge repede, până se epuizează 
brusc și s-ar putea să nu mai existe un mâine. Exact! Am 
decis să abordez tema timpului. Timpul este singurul lucru 
care odată pierdut, nu se mai întoarce. Timpul trece fără 
voia noastră, însă felul în care alegem să îl petrecem 
depinde doar de noi, cu fiecare clipă care trece avem mai 
puțin timp de petrecut... Totul în viață are un timp și un rost. 
Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. De aceea, 
trebuie să facem tot ceea ce avem de făcut, la timp. Toate la 
timpul lor!”.

În cadrul acestei întruniri, invitat special, domnul 
George Badea, profesor de filosofie la Liceul Teoretic “Ion 
Mihalache“ din Topoloveni, afirma că orice ființă este 
supusă timpului, clipa ce trece, nimeni nu ți-o aduce înapoi, 
dar distincția este de consistența și densitatea pe care o dă 
fiecare dintre noi clipei. Cum spunea Petre Țuțea: „Fără 
nemurire și mântuire, 
l i b e r t a t e a  e  d e 
neconceput. Omul, dacă 
nu are în substanța lui 
i d e e a  n e m u r i r i i  ș i 
mântuirii, nu e liber. 
Libertatea omului e 
partea divină din el”.

T o t  d o m n u l 
profesor a propus o lecție 
despre ceea ce înseamnă 
aceas t ă  p reocupa re 
aleasă a lecturii și a 
creției în strânsă legătură 
cu  filosofia, realizând un 
dialog firesc cu elevii – 
urmași ai marelui filosof 
Petre Țuțea. Într-un mod original, a făcut și un paralelism 
deloc forțat între Socrate (în centrul filosofiei căruia a fost 
Omul) și Petre Țuțea, românul, ce a iubit nespus de mult 
semenii săi, marcând cele trei puncte definitorii ale 
personalității acestuia: patriotul, filosoful și, nu în ultimul 
rând, Omul. 

La final, îndemnul către elevi a fost acela de a fi 
mereu mândri că sunt urmașii marelui filosof Petre Țuțea, 
că nevoia de cultură, de poezie, de creație este nevoia 
spirituală ca să îți justifici existența, astfel căpătând 
densitate și eternitate.
  

                     
Cristina Baciu 

Bibliotecar 
    Compartimentul de Informare 

Bibliografică
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Vechiul  Testament,  pe  înțelesul  tuturor

Agricultura - în centrul vieții noastre

 Părintele-profesor Ioan Stancu, teolog destoinic și 
duhovnic de mare sensibilitate, ne-a dăruit, vara aceasta, 
dintr-un preaplin de informație și de dorință de a împărtăși 
spre temeinică înțelegere, ”Micul dicționar explicativ al 
Vechiului Testament”.
 Lucrarea, publicată la ”Cartea Românească” și 
prezentată la Biblioteca Județeană Argeș, valorizează 
terminologia epocii, contextualizând nuanțat, inclusiv în 
raport cu prezentul nostru, refractar la perspectiva 
ascensională. Beneficiarul unei burse în Israel, cu doctoratul 
în teologie obținut în Germania, părintele Ioan Stancu se 
apleacă minuțios asupra etimologiei numelor proprii – 
Aaron, Abigail, Amalec, Deborah, Ezdra, Izabela, Iudita, 
Lilith, Miriam etc. - asupra limbii Vechiului Testament, din 
punctul de vedere al vocabularului și al sintaxei, face 
trimiteri la denotație și la conotații, cu precizarea că, astăzi, 
în multe cazuri, sensul de bază al cuvântului sau al expresiei 

s-a deplasat în zona 
metaforei, păstrând 
doar vagi pulsiuni 
din forța inițială.
 I n s t i t u ț i i l e 
din lumea Vechiului 
T e s t a m e n t  ș i 
mecanismele lor de 
funcționare, locul și 
rolul  profeț i lor, 

l ocu l  ș i  ro lu l 
d o c t r i n e l o r , 
m o a r t e a , 
mărturisirea de 
c r e d i n ț ă  ș i 
m ă r t u r i s i r e a 
p ă c a t e l o r , 
structura socială 
d i n  I s r a e l , 
p a t r i a r h i i , 
munca, artele, în 
general tot ce 
a l c ă t u i e ș t e 
mozaicul de lumini și umbre al unei societăți este prins ca 
într-un medalion – succint și plastic – în lucrare.
 Ioan Stancu este preot la Biserica Zlătari din 
București și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
”Sf. Muceniță Filoteia” din Pitești. Dintre volumele 
publicate, reținem ”Maica Domnului în spațiul sacru 
transilvan”, ”Dicționarul de istorie a religiilor”, ”Tratatul de 
istorie a religiilor”, ”Templul din Ierusalim”, ”Israel și 
neamurile”.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale

 La sfârșitul lunii septembrie, Centrul Europe Direct 
Argeș a organizat la Biblioteca Comunală Merișani, din 
județul Argeș, o sesiune de informare cu privire la rolul 
agriculturii în comunitate, la promovarea programelor 
europene de dezvoltare rurală și la conștientizarea unei 
alimentații sănătoase.
 La eveniment au participat tineri de la Școala 
Gimnazială din localitate, care au fost dornici să descopere 
aspecte referitoare la Politica Agricolă Comună (PAC), la 
fondurile europene pentru agricultură și au aflat cum pot 
consuma produse de calitate.
 Aceștia au aflat informații relevante despre cum 
Uniunea Europeană sprijină fermierii și îi ajută să lucreze în 
conformitate cu standardele și normele stricte pentru a 
asigura calitatea, valoarea nutritivă și siguranța tuturor 
produselor agricole și alimentare înainte ca noi să ajungem 
să le consumăm.
 Prin exerciții interactive, tinerii au conștientizat care 
sunt alimentele sănătoase și care sunt cele dăunătoare cu 
ajutorul piramidei alimentației, care ilustrează tipurile de 
alimente ce ar trebui consumate zilnic pentru a le menţine 
starea de sănătate și pentru a reduce riscul de dezvoltare a 

diverselor patologii.
 La finalul activității tinerii au primit materiale 
informative provenite de la Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene, care conțin subiecte de interes pentru 
aceștia în domeniul agriculturii, mediului și consumului de 
produse bio.

Elena-Georgeta Nicolescu-Stefan
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș
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Zăpăstrit, Veorela, Georgică și-a lor love
În urmă cu două săptămâni, prozatoarea noastră cu nume de 
copertă ghiduș, Zăpăstrit, și-a lansat, în mijlocul 
admiratorilor care nu mai conteneau cu îmbrățișările, 
volumul de proză umoristică ”Veorela + Georgică=Love”.
 Este cea de-a treia carte a Zăpăstritei, al cărei nerv și 
a cărei imaginație sunt contagioase. Volumul a apărut ca o 
sarcină neprogramată. Zăpăstrit voia să scrie o carte pentru 
copii, cartea se lăsa rugată, așteptată. Printre rândurile care 
nici nu curgeau, nici nu picau, Zăpăstrit posta pe Facebook și 
pe blog flash-urile ei rupte din actualitatea românească. 
Scurte și cu vârf de bici. Râs cu lacrimi, de amărăciune, dar 
și de-a berbeleacul întâmplărilor pur și simplu. 

Personajele sunt vesele, inconștiente, inculte, 
arogante ca tot needucatul, ambițioase, ba chiar cu vise mari, 
nemulțumite de traiul lor nedrept, de soarta care nu le 
înțelege și nu le iartă. Din postare în postare și din 
comentariu în comentariu, Veorela și Georgică au crescut în 
pagină ca Făt-Frumos. Urmăritorii Zăpăstritei cereau mai 
mult, pentru că istoriile picante le risipeau, ca și cum n-ar fi 
fost, neliniștea, năduful, tulburea grijă a zilei. 

 Cartea a deschis, 
a ș a d a r ,  o c h i i  p e 
Facebook. Este, în 
subtext, povestea de 
d r a g o s t e  d i n t r e 
empatica fără limite, 
Zăpăstrit, și cititorii ei 
e l e c t r o n i c i .  E s t e , 
dincolo de subtext 
acum, o parodie de 
foarte bună calitate a 
societății noastre cu 

pretenții de progres. Și mai este și un concept extrem de 
interesant, în sensul 
c ă  V e o r e l a  ș i 
G e o rg i c ă  p r i n d 
v i a ț ă  î n  t r e i 
v e r s i u n i ,  p r i m a 
redac ta tă  în t r-o 
i n t e n ț i o n a t ă , 
superbă, imposibilă 
limbă agramată, de 
r egăs i t  l a  t oa t e 
nivelurile, chiar și la 
cele luminate ca 
poziție pe scena publică. Zăpăstrit și-a dorit – și a izbutit – să 
scrie o carte trăită, vie, cartea cu care te întâlnești pe stradă, o 
saluți, te salută, o pândești, te pândește, comiteți împreună, 
la o adică, indiscreții și altele asemenea.

 Lansarea s-a ridicat la înălțimea 
cărții. Tot ce s-a mâncat și s-a băut a 
fost pregătit în casă, inclusiv de 
mânușițele scriitoarei noastre. În ton 
cu umorul nebun, au fost și etichetele-
invitație sub care adăstau, mirositoare, 
bucatele. Toate etichetele, absolut 
toate, cu greșeli ortografice.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, 
Evenimente și Editoriale

Senshin.  Pictură în tuș,
la Biblioteca Județeană Argeș

Biblioteca Județeană Argeș a găzduit recent expoziția de 
pictură a artistului, în vârstă de 26 de ani, Ștefan Clejanu. 

Licențiat al Facultății de Psihologie din Pitești, 
Ștefan – care evoluează cu pseudonimul SenShin – reușește 

să  a t ragă  a ten ț ia  asupra 
lucrărilor sale, tocmai pentru că 
încearcă să găsească puncte de 
sprijin și de legătură între 
sp i r i t ua l i t a t e a  As i e i ,  cu 
deoseb i re  sp i r i tua l i t a tea 
niponă, și spațiul de vibrație 
creștin. 

Pe de altă parte, însăși 
personalitatea lui pare că are 
nevoie să se structureze în 
funcție de valori care, în lumea 
de azi, circulă rapid și au 
impact, chiar dacă, adesea, 

zona lor de iradiere este departe, foarte departe de locul și de 
omul asupra căruia își pun amprenta.
 Lucrările lui SenShin sunt populate de zeități, 
dinamica este vibrantă, cromatica este puternică. Natura 

umană și Cosmosul interferează. Rareori, însă, armonios. 
Pânda, tatonarea, bătăliile sunt și cadrul, și pretextul 
compozițiilor. SenShin dă senzația că încearcă pe pânze, 
pentru comparație și pentru bucuria ochiului, să pună în 
valoare misterul ”luptătorilor din umbră”.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale



Expoziții și vernisaje

Într-o atmosferă caldă, festivă, ediţia a XII-a a 
Sărbătorilor Argeşului şi Muşcelului s-a încheiat cu 
reunirea Fiilor Argeşului şi ai Cetăţenilor de Onoare, la 
Muzeul Goleşti, vineri, 18 august 2018. Iniţiată de 
Consiliul Judeţean Argeş sub egida proiectului „Respect 
pentru Valorile Naţionale - Sărbătorirea Centenarului 
Marii Uniri“, manifestarea a reunit numeroase 
personalităţi ale vieţii politice şi culturale, naţionale şi 
locale, dar şi academicieni, jurnalişti, regizori, actori şi 
scenarişti de prestigiu, care ne-au făcut onoarea de a 
participa la acest eveniment. 

Pentru a crea o imagine de ansamblu privind 
însemnătatea istorică a sărbătoririi celor o sută ani de la 

M a r e a  U n i r e , 
i n s t i t u ţ i i l e  d e 
c u l t u r ă  a l e 
j u d e ţ u l u i  a u 
realizat expoziţii, 
r e u n i t e  s u b 
g e n e r i c u l 
„ A r g e ş u l ,  î n 
C e n t e n a r “ . 

Amenajate la intrarea în curtea conacului Goleştilor, în faţa 
Şcolii Slobode Obşteşti, expoziţiile au fost grupate pe trei 
mari secţiuni: „Personalităţi argeşene marcante ale istoriei 
naţionale“ (Golescu, Brătianu, Mihalache), „Istoria 
militară“ (expoziţii de brevete, medalii şi articole din presa 
vremii) şi „Etnografie“ (costume şi obiecte populare).

În cadrul primei secţiuni „Personalităţi argeşene 
marcante ale istoriei naţionale“, Biblioteca Judeţeană 
„Dinicu Golescu“ Argeş, prin Secţia Colecţii Speciale, a 
participat cu lucrări reprezentative, de o mare valoare 
istorică: „Argeş. Cartea Eroilor“, „Mémorial des Alliés“, o 
fotografie a lui I.C. Brătianu, realizată în Atelierul Numa 
Blanc Fils, la Cannes, în iulie 1883, dar şi cu „Adunare de 
Tractaturile...“ (Buda, 1826), scrisă de Constantin 
Radovici din Goleşti, sau, aşa cum îl cunoaşte posteritatea, 
Dinicu Golescu.

„Argeş. Cartea Eroilor“ este un volum dedicat 
eroilor argeşeni şi mușceleni, căzuţi pe câmpul de luptă, în 
timpul celor trei mari războaie ale istoriei noastre moderne: 
Războiul de Independenţă (1877-1878), Primul Război 
Mondial sau războiul pentru desăvârşirea unităţii noastre 

na ţ iona le  (1916-
1918) şi Al Doilea 
R ă z b o i  M o n d i a l 
(1939-1945). Ediţie 
de lux,  legată în 
p i e l e ,  c a r t e a  s e 
doreşte a fi un prinos 
de recunoştinţă adus 

celor ce şi-au jertfit viaţa pentru a apăra pământul ţării.
O surpriză a acestei expoziţii o reprezintă 

„Mémorial des Alliés“. Cartea realizată în facsimil la Paris, 
în anul 1929, în urma încheierii Primului Război Mondial, 
cuprinde gândurile şi impresiile conducătorilor sau 
demnitarilor din cele 25 de state participante la această 
conflagraţie mondială. Contribuţia fiecărui stat la 
realizarea acestui volum este marcată prin ataşarea unui 
semn de carte, simbolizând steagul ţării respective.

România este prezentă în acest volum prin 
gândurile şi impresiile, scrise de mână, în limba franceză, 
de Regele Ferdinand Întregitorul, de primul ministru de 
atunci, Ion I.C. Brătianu, de generalul Alexandru Averescu, 
de Nicolae Iorga, de I. Gh. Duca, de Nicolae Titulescu şi de 
Mitropolitul României, Miron Cristea.

Expoziţia a fost vizitată şi admirată de toţi cei 
prezenţi la această aleasă adunare.          
             

Gabriela Tomescu
Bibliotecar

  Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
 și Informare 
Comunitară

Expoziţie-eveniment realizată de Biblioteca Judeţeană
„Dinicu Golescu“Argeş la Muzeul Goleşti
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Ř Atelier gratuit pentru profesori și bibliotecari 

În perioada octombrie – decembrie 2018, 
Mediawise Society susține gratuit "Laboratorul de 
propagandă - Știi să recunoști propaganda?" la școala sau la 
biblioteca ta pentru grupuri de minim 10 și maxim 20 de 
participanți. Durata atelierului: 4h1/2 (cu pauză).

Vei afla cum să recunoști propaganda vizuală 
contemporană și ce tehnici de comunicare folosește. Vei 
identifica și evalua exemple de propagandă contemporană 
în context românesc cu ajutorul platformei digitale cu 
conținut generat de utilizatori – Mind Over Media Ro 
( ).h�ps://propaganda.mediaeduca�onlab.com/ro

Abilități necesare: pentru că înveți cum să folosești 
o platformă de învățare online, este important să știi să 
navighezi ușor pe Internet, să știi să cauți informații online 
(învățăm împreună cum să le verificăm), să poți scrie cu 
ușurință un text la calculator.
După atelier: profesorii vor putea să folosească planurile de 
lecție oferite pe platforma Mind Over Media Ro la clasă 
pentru elevii lor. Bibliotecarii vor putea să pună în practică 
cele învățate la bibliotecă. 

Citește mai multe informații despre atelier aici: 
h�ps://mediawise.ro/atelier-nou-laborator-de-propaganda-

s…/ sau cere detalii la adresa: office@mediawise.ro.

Ř Lib(e)ro – bibliotecile și incluziunea socială a 
refugiaților

  
Lib(e)ro este un proiect coordonat de către Universitatea 
Danemarka Krems din Austria ce a dezvoltat mai multe 
resurse de interes în domeniul bibliotecilor și al incluziunii 
sociale a refugiaților.

Invităm colegii bibliotecari să consulte și să 
folosească aceste surse de informații în activitatea 
profesională, după cum urmează:
1. un manual pentru bibliotecari care prezintă metode 
și instrumente pentru a face bibliotecile publice un mediu 
de învățare intercultural pentru refugiații nou-veniti 
( h � p : / / w w w . p h i l . u n i -

passau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/goeler/LIBeRO/

Libero_Manual.pdf)
2. o platformă de e-learning cu materiale de instruire, 

pe de o parte, pentru bibliotecari și asistenți sociali și, pe de 
altă parte, pentru tinerii refugiați (h�ps://ilias.uni-
passau.de/ilias/goto.php?target=cat_69544&client_id=intelec

&lang=en)
Puteți obține mai multe informații despre proiectul 

m e n ț i o n a t ,  a c c e s â n d :  h � p : / / w ww. p h i l . u n i -

passau.de/en/european-poli�cs/projects/libero/

Ř Agenda 2030 a ONU
  
 În septembrie 2015, statele membre ale Naţiunilor 
Unite au adoptat Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030 
Transformăm lumea (Agenda 2030 a ONU).

Noua agendă este incluzivă şi integrează 17 
obiective de dezvoltare durabilă (ODD) de la economie 
şi sănătate la mediu înconjurător, dezvoltare şi justiţie 
socială.

Pentru atingerea obiectivelor, bibliotecile sunt 
instituţii cheie, iar Federaţia internaţională a asociaţiilor de 
biblioteci (IFLA) consideră că bibliotecile pot aduce o 
contribuţie esenţială în realizarea agendei prin extinderea 
accesului la informaţie şi ştiinţă la scara întregii societăţi, 
graţie noilor tehnologii ale informaţiei.

ANBPR a iniţiat traducerea materialelor IFLA 
despre Agenda 2030 a ONU şi le pune la dispoziţie tuturor 
bibliotecarilor şi bibliotecilor publice care vor să se implice 
în aplicarea seturilor de obiective.

Găsiţi aceste materiale informative la adresa 
următoare: 

 h� p : / / a n b p r. o r g . r o / i n d e x . p h p / d e s p r e -
noi/documente-pentru-biblioteci/  

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

https://propaganda.mediaeducationlab.com/ro
https://mediawise.ro/atelier-nou-laborator-de-propaganda-stii-sa-o-recunosti/
https://mediawise.ro/atelier-nou-laborator-de-propaganda-stii-sa-o-recunosti/
http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/goeler/LIBeRO/Libero_Manual.pdf
http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/goeler/LIBeRO/Libero_Manual.pdf
http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/goeler/LIBeRO/Libero_Manual.pdf
https://ilias.uni-passau.de/ilias/goto.php?target=cat_69544&client_id=intelec&lang=en
https://ilias.uni-passau.de/ilias/goto.php?target=cat_69544&client_id=intelec&lang=en
https://ilias.uni-passau.de/ilias/goto.php?target=cat_69544&client_id=intelec&lang=en
http://www.phil.uni-passau.de/en/european-politics/projects/libero/
http://www.phil.uni-passau.de/en/european-politics/projects/libero/
http://anbpr.org.ro/index.php/despre-noi/documente-pentru-biblioteci/
http://anbpr.org.ro/index.php/despre-noi/documente-pentru-biblioteci/
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           Pentru mulți, vara e sezonul vacanțelor sau al 
concediilor, dar pentru bibliotecile publice, eu cred că e 
perioada cea mai efervescentă din an. Pentru tot ce ți-ai 
propus să faci, pentru toate oportunitățile apărute, vacanța 
de vară este șansa care-ți trebuie. Poți organiza un atelier de 
creație de 5 zile întregi!!! Și nu numai! 

Vara aceasta, la Biblioteca Comunală Merișani, a 
debutat cu ateliere 
de creație, ce au 
a v u t  l o c  î n 
perioada 2-7 iulie 
2018 și au fost 
o r g a n i z a t e  î n 
pa r t ene r i a t  cu 
Parohia Merișani 
reprezentată de 
p r e o t u l  p a r o h 
L e o n a r d 
D ă n c i u l e s c u . 

Atelierele au fost adresate copiilor cu vârsta cuprinsă între 
6-18 ani, și în cadrul cărora, promiteam noi, vor deprinde 
pictura icoanelor pe sticlă și a peisajelor, vor decora linguri 
de lemn și vor confecționa semne de carte din diverse 
materiale sau cusute pe pânză. Cu materialele, ca și în alte 
ocazii, am fost sprijiniți de S.C. Horus Center cărora le 
suntem recunoscători. Am promis și o drumeție în 
împrejurimi, în natură, pentru documentare dar și recreare. 
Și am reușit! Apoi ni s-a oferit oportunitatea de a vizita 
Fabrica de pâine Zaris de la Mărăcineni, unde copiii au 
avut ocazia să vadă procesul de fabricație al pâinii, 
covrigilor, produselor de patiserie, având șansa să deguste 
din acestea, direct de la gura cuptorului. 

Pentru că sunt copii dornici de a învăța cât mai 
mult, în perioada 16-18 iulie2018, am participat la ateliere 
de pictură, la Centrul de Cultură Brătianu, sub îndumarea 
d-lui profesor Robert Ciobanu, un prieten de-acum al 
copiilor deoarece a mai susținut și alte ateliere cu aceștia. 
De această dată, copiii au învățat să picteze pe pânză, după 
o temă dată, iar aceasta a fost Vila Florica, construcție cu un 
farmec aparte. Cu aceasă ocazie am și vizitat-o, alături de 
mormintele Brătienilor și am ascultat de la d-na Marinela 
Badea, ghidul nostru, o adevărată lecție de istorie despre 
contribuția familiei Brătienilor în politica și evenimentele 
importante ale țării noastre.

Cu toate aceste abilități dobândite, am început să ne 
pregătim pentru “Momente de ogradă”, eveniment ce a 
avut loc în data de 8 septembrie 2018, unde biblioteca a fost 
parteneră. Echipa de fete a luat parte la pregătirea și 
coacerea plăcintelor și a cozonacilor, a pâinii, dar au și 
susținut, în cadrul evenimentului, propriile activități cu 
copiii: drumeții pentru a arăta celor veniți din alte orașe 
frumusețea satului nostru, au citit împreună cu alți copii 

p o v e ș t i  ș i  a u 
organizat diverse 
jocuri. Pentru că sunt 
tineri minunați și 
deschiși la orice fel 
d e  a c t i v i t a t e , 
o r g a n i z a t o r u l 
evenimentului, d-l 
Alin Voica,  ne-a 
susținut în acțiunea 
d e  s t r â n g e r e  d e 
f o n d u r i  p e n t r u 
a c h i z i ț i o n a r e a 
diferitelor obiecte 
considerate necesare 
în bibliotecă, acțiune 
pentru care fetele au 
pus la vânzare din obiectele confecționate în cadrul 
atelierelor, dar și alte bunătăți culinare puse la dispoziție de 
organizatori.

Pe perioada verii, nu au fost uitate nici activitățile 
de coding din cadrul Clubului Explore Code Merișani și 
vizitele de lucru primite. 

Cred că  întreaga atmosfera din timpul verii de la 
biblioteca noastră reiese cel mai bine din fotografiile făcute 
și doresc și celorlați colegi bibliotecari astfel de momente 
frumoase.    

Marilena Ghinea                                                                                                                                                                           
Bibliotecar 

Biblioteca Publică Merișani

Vacanța de vară la Merișani
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Pe 25 iulie 2018, am avut deosebita plăcere și 
bucurie de a îl avea în mijlocul nostru, la Biblioteca 
Comunală Vlădești, pe corespondentul PRO TV, George 
Buhnici, specialist în gadgeturi, unul dintre cele mai 
cunoscute nume legate de tehnologie. 

George Buhnici a venit în vizită la noi în cadrul 
Proiectului ”CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile 
publice”, un proiect al Fundației Progress, realizat în 

parteneriat cu 
A s o c i a ț i a 
ETIC din Cluj 
și  Biblioteca 
J u d e ț e a n ă 
„ D i n i c u 
G o l e s c u ” 
Argeș, având 
s p r i j i n u l 
fi n a n c i a r  a l 
F u n d a ț i e i 
R o m â n o -
Americane. 

Copiii îl cunoșteau de la rubrica ,,I Like IT”, din 
cadrul Știrilor PRO TV de la ora 7.00.  Acesta le-a povestit 
copiilor despre copilăria lui, despre faptul că mergea foarte 
mult pe jos, în condiții de iarnă ca să ajungă la școală. Le-a 
spus că nici el nu a avut calculator acasă, dar asta l-a făcut 
să nu se oprească și să meargă, cu și mai multă hotarâre, pe 
drumul lui, să devină ceea ce este astăzi.
 Îl fascinează roboții, în special cei care ușurează 
munca oamenilor, care pot să înlocuiască muncile 
repetitive, speră ca aceștia să ajungă în cele mai diverse 
domenii. Este convins de inteligența copiilor și de faptul 
că, cu cât tinerii au acces mai devreme la tehnologie, cu atât 
ei o vor trata ca o unealtă folositoare. Folosind diferite 
gadget-uri, vor ajunge să lucreze destul de ușor cu ele. 
 Ținând cont că tinerii din cadrul proiectului de 

Coding au construit deja un braț hidraulic, că au câștigat 
premii cu jocuri realizate pe www.code.org, povești și 
jocuri pe Scratch, aplicații pe  App Inventor, activități cu 
Arduino, au fost conștienți de utilitatea despre care se 
vorbea, dar și de tehnologia care trebuie folosită.   

Cu toții am fost fascinați de felul lui de a fi, de 
ușurința cu care vorbea despre tehnologie. Copiii au pus 
întrebări, dar au și răspuns la unele adresate de invitatul 
special, una dintre fiind: ,,Cum o să fie telefonul perfect în 
vii tor?”.  Răspunsul 
c â ș t i g ă t o r  a  f o s t 
`telefonul invizibil`, iar 
doi  dintre copii  au 
primit premii constând 
în ghiozdane și camere 
video.
 Pentru că au fost 
curioși și receptivi, toți 
copiii de la Code Kids 
au primit cadou de la 
G e o r g e  B u h n i c i  o 
imprimantă 3D. Sperăm 
c ă  a c e ș t i a  î ș i  v o r 
menține interesul și 
entuziasmul și peste ani 
ș i  vor ajunge niște 
oameni valoroși în domeniile lor de activitate.

Am fost onoraţi să avem un asemenea oaspete la 
biblioteca noastră! Cu respect și admirație, mulțumim 
George Buhnici, pentru lecția de fericire pe care ne-ai 
transmis-o! Am învățat că nu trebuie să ne fie teamă să 
înțelegem oamenii și lucrurile care ne înconjoară.

Steluța Jugănaru
Bibliotecar, 

Biblioteca Publică Vlădești

La sfârșitul lunii august 2018, Biblioteca 
Comunală Musătești a organizat cea de a doua întâlnire a 
grupului, care a luat ființă în data de 19 iulie 2018, având ca 
scop înființarea unui Cenaclu Literar. 

Aceste dialoguri culturale se desfășoară lunar, în 
cea de a treia sâmbătă a 
lunii, având ca subiect 
de discuție, la fiecare 
întâlnire, punerea în 
valoare a oamenilor 
comunei Mușătești, 
adevărate personalități 
i s t o r i c e  c a r e  a u 
c o n t r i b u i t  l a 
consolidarea culturii în 

comună. 
La această întâlnire, s-a discutat despre  realizările 

profesionale ale lui Alexandru Valescu, urmând ca în 
septembrie să fie abordate aspecte legate de viața 
profesională a lui Popa Dincă.

La aceste întâlniri participă, de regulă, cadre 
didactice, pensionari, iubitori de cultură, directori de 
magazine, poeți din sat și salariați din cadrul Primăriei 
Mușătești, în frunte cu domnul primar. 

Începând cu noul an școlar, se dorește și atragerea 
elevilor la astfel de acțiuni, pentru a îi face să iubească 

cultura și lectura, dar și 
creațiile literare locale 
existente.

Șendroiu Gabriela
Bibliotecar

Biblioteca Publică 
Mușătești

George Buhnici - o experiență la bibliotecă

Dialoguri culturale
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În acest an, cu o simbolistică istorică, creștină și 
culturală, deoarece celebrăm 100 de ani de la Marea Unire 
și o omagiem pe Sfânta Mucenița Filoteia, domnul primar 
Micu Laurențiu-Ionut, preoții din parohiile comunei 
Săpata și Biblioteca Artur Silvestri Săpata au contribuit în 
mod deosebit la organizarea taberei de pictură pe sticlă, 
activitate derulată în școala din comuna noastră, în 
perioada 2-11 iulie 2018.

Un număr foarte mare de elevi, părinți, bibliotecari 
și cadre didactice au sosit la festivitatea de deschidere din 
diferite zone argeșene: Școala Gimnazială Hârsești, Școala 
Gimnazială ”C-tin Cristescu” Lunca Corbului, Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Pitești,  Școala 
Gimnazială Nr.19 Pitești, Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana 
Lacului, Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, Școala 
Gimnazială ”Sanda Movila” Albota, Liceul Tehnologic 
Domnești,  Clubul Copiilor Costești, dar și parohia Săpata, 
parohia Mirtești, parohia Prundu, parohia Lunca Corbului, 
parohia Poiana Lacului, parohia Drăguțești, în calitate de 
instituții  partenere.

I n i ț i a t o r i i 
acestui atelier de 
pictură religioasă pe 
s t i c l ă  i n t i t u l a t 
"Icoana din sufletul 
copilului", care are 
loc în fiecare vară la 
Școala Gimnazială 
"Dumitru Udrescu" 
din Săpata au fost 
doamnele profesoare 

Truță Cristina-Cornelia și Neacșu Ioana – Mihaela, 
împreună cu doamna director prof. Pătrașcu Mihaela 
Elena. S-au înscris 122 de elevi de la diferite școli din 
localitățile Săpata, Vedea, Poiana Lacului, Hârsești, Lunca 
Corbului, Domnești, Costești, Municipiul Pitești si Școala 
Nr. 79 din București. 

Atelierul de pictură a fost binecuvântat de preoții 
din localitatea Săpata și din localitățile partenere. O 
prezență deosebită la eveniment a fost cea a părintelui 
Obrocea Dan Florin - consilier la Sectorul Învățământ și 
Activități Pentru Tineret din partea Arhiepiscopiei 
Argeșului și Muscelului.

Pe parcursul celor 10 zile, elevii au pictat, au legat 
prietenii și au participat la  activitatea de creație literară 
intitulată "Traistuța cu povești", desfășurată la Biblioteca 
Comunală "Artur Silvestri".

În săptămâna imediat următoare a fost organizată 
jurizarea lucrărilor și premierea elevilor de către domnul 
primar, de către învățătorii și directorul școlii, de către 
preoții implicați și bibliotecarul comunal.

Ca în fiecare an, lucrările sunt din ce în ce mai 
valoroase și, așa cum ne-a obișnuit domnul primar Micu 

Ionuț Laurentiu de-a lungul timpului, acesta a ales 3 lucrări 
dintre cele care au primit locul I și a oferit celor trei 
premianți o sumă de bani.

Câștigătorii din acest an au fost:
1. Marghitoiu Maria – Colegiul Național ”Zinca Golescu” 
Pitești,
2. Costache Ștefania - Școala Gimnazială Nr 1 Poiana 
Lacului,
3. Constantin Cristina - Școala Sfânta Filofteea Ștefănești.

Pe  l ângă  d ip lomele  p r imi te  d in  pa r t ea 
organizatorilor, preoții au oferit tuturor participanților 
iconițe sfințite, cărticele religioase pentru rugăciuni, 
mătănii și brelocuri cu însemne religioase, iar festivitatea 
de premiere s-a încheiat cu un premiu dulce și răcoros 
oferit, cu drag tuturor, de către domnul primar! 

Teona Ghinea
Bibliotecar 

Biblioteca Publică Săpata

Tabără de pictură religioasă pe sticlă 
în comuna Săpata – o nouă ediție, un nou succes
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În data de 11 august 2018, am 
găzduit, în satul nostru, o tabără de copii 
de la Cercetașii României care au dorit să 
afle lucruri interesante despre locurile 
noastre și obiectivele turistice din zonă, 
d a r  ș i  s ă 
cunoască copiii 
n o ș t r i  ș i  s ă 
d e s c o p e r e 
tradițiile locale. 

Micii cercetași au vizitat 
Muzeul Satului, care este situat 
în centrul satului, dupa care au 
mers la Căminul cultural unde 
au fost așteptați cu o surpriză de 
către tineri din comuna Arefu 
care fac parte din ansamblul 
folcloric local. 

Au  fos t  p r ezen ta t e 
dansurile noastre populare, 
dupa care și ei, la rândul lor, ne-

au încântat cu adevărate cântece cercetășesti, a fost un 
schimb de experiență util între copiii de la țară și cei de la 
oraș, în care fiecare a avut câte ceva de învățat. Copiii au 
devenit prieteni, au făcut poze împreună, micii cercetași 
fiind foarte impresionați de dansurile și costumele noastre 
populare.          

Prin intermediul domnului prof. pensionar Cezar 
Bădescu, tinerii au aflat legenda lui Vlad Tepeș, fiind 
extrem de încântați. Toate activitățile s-au încheiat printr-o 
hora mare.  

Elena Hodoș
Bibliotecar

Biblioteca Publică Arefu

Așa cum s-au obișnuit utilizatorii Bibliotecii 
Comunale ”Ionel Cristescu” Mușătești, și anul acesta, pe 

perioada vacanței de 
vară, la bibliotecă s-a 
organizat Atelierul 
fanteziei unde au fost 
desfășurate diverse 
activități pentru copiii 
care au ales să își 
p e t r e a c ă  v a c a n ț a 
printre cărți.

Participanții 
au descoperit lucruri 

interesante, s-au bucurat de crearea unor obiecte lucrate din 
diferite materiale. Anul acesta s-a lucrat mai mult cu ață de 
cânepă, s-au decupat cutii de pantofi, obținându-se 
adevărate tablouri lucrate manual.

Grație unui elev talentat, Simion David, care a 
c o n f e c ț i o n a t  o 
mână de robot , 
interesul tinerilor a 
fost menținut pe 
t o a t ă  d u r a t a 
atelierului. Astfel, 
a c e ș t i a  ș i - a u 
d e z v o l t a t 
a p t i t u d i n i l e 
a r t i s t i c e  î n 

conceperea unor obiecte hand-made. 
Copiii au venit cu drag de fiecare dată la bibliotecă, 

devenind tot mai buni și pricepuți. La sfârșitul întregului 
atelier de creație, aceștia au fost premiați. Uite-așa, creștem 
împreună și reușim să învățăm unii de la alții tainele 
ascunse ale lucrului manual!

                       Șendroiu Gabriela
Bibliotecar

Biblioteca Publică Mușătești

Eveniment cultural la Arefu, Cercetașii României 
cercetează locurile și tradițiile noastre

Biblioteca din vacanță - Atelierul fanteziei
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