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Editorial

n perioada 14 – 17 noiembrie 2018, a avut loc 

Îla Alba Iulia, reuniunea științifică cu titlul 

“Inițiative, Oportunități, Obiective ale 

bibliotecilor publice din România”. Conferința 

Națională a ANBPR,  a fost organizată de Biblioteca 

Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, în calitate de gazdă, 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj și Asociația 

Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România. 

cest proiect de anvergură națională, a 

Areunit pentru prima dată la Alba Iulia, 

reprezentanți ai Ministerului Culturii, 

ai Bibliotecii Naționale a României, ai bibliotecilor 

publice din întreaga țară, specialiști de peste hotare și 

personalități culturale, pentru a sărbători Centenarul și cei 

75 de ani de existență a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba.

in partea Filialei Argeș a ANBPR au 

Dparticipat: Mihaela Penaru, președinte 

ANBPR-Filiala Argeș, Mihaela 

Voinicu, membru în Consiliul de Conducere al ANBPR și 

Daniela Tudose, membru Biroul Executiv al ANBPR – 

Filiala Argeș. De asemenea, ca o noutate în acest an, 

Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj, a oferit zece 

granturi de participare la conferință pentru bibliotecile 

comunale, printre fericiții câștigători numărându-se și 

Biblioteca Comunală Rucăr, din județul Argeș.

u un titlu extrem de generos, conferința a 

Coferit posibilitatea participanților de a 

împărtăși și de a afla diverse aspecte ale 

prezentului, dar și de a prospecta viitorul bibliotecilor și al 

profesiei de bibliotecar. Programul conferinței a inclus, pe 

lângă sesiunile de prezentări în plen, o serie de ateliere 

paralele pe teme de actualitate ale profesiei, la care am 

participat: Proiecte culturale dedicate Centenarului, 

Familii instruite – comunități puternice: Programe de 

literație,Tehnologie și inovație – proiecte derulate în 

biblioteci, Întâlnirea de lucru a Comisiilor Profesionale 

ale ANBPR, precum și participarea la atelierele Formare 

de competențe pentru dezvoltarea de parteneriate locale si 

COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for 

MLF children-COLIBLITE.

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR – Filiala Argeș
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Eu în Europa – prezent și perspective
Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii 

Județene „Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în data de 1 
noiembrie 2018, o serie de acțiuni adresate bibliotecarilor și 
funcționarilor publici din județul Argeș, multiplicatori de 
informație europeană. 

În prima parte a zilei a avut loc conferința intitulată 
”Eu în Europa – prezent și perspective”, ce a avut drept 
scop informarea cetățenilor din județul Argeș, cu privire la 
Cartea Albă, principalele provocări și oportunități ale 
Europei, fiind prezentate cele 5 scenarii ale președintelui 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, precum și 
rezultatele obținute în urma dezbaterilor despre viitorul 
Europei, care au fost organizate pe parcursul anului 2018 în 
comunele Bradu, Mușătești, Vedea și Merișani, din județul 
Argeș. 

Dezbaterile din teritoriu au avut 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. De asemenea, 
cei prezenți la eveniment au oferit un feedback pozitiv cu 
privire la viitorul Europei și la măsurile care sunt luate la 
Bruxelles pentru România, considerând că multe schimbări 
ar fi favorabile în mai multe domenii de activitate.

Doamna Voinicu Mihaela, coordonator Europe 
Direct Argeș, a prezentat câteva tipuri de proiecte în care se 
pot implica multiplicatorii de informație europeană.

În cadrul evenimentului a avut loc premierea celor 

mai activi multiplicatori de informare europeană din 
comunitatea argeșeană, oameni pasionați de educație, de la 
bibliotecari comunali până la membri în asociații și 
organizații nonprofit, dedicați derulării de proiecte în 
vederea dezvoltării comunitare.

În partea a doua a zilei s-a desfășurat atelierul de 
educație media pentru multiplicatorii de informație 
europeană, în parteneriat cu Mediawise Society Romania, 
în care participanții au fost familiarizați cu platforma 
digitală MindOverMedia, în vederea cultivării gândirii 
critice și a dezvoltării simțului pentru responsabilitate 
socială. 

Toți participanții au primit materiale informative cu 
tematică europeană, provenite de la Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene.

Prin intermediul acestor evenimente avem speranța 
că vom reuși să întărim capacitatea  bibliotecilor publice de 
identificare şi accesare a surselor europene de informare 
specializate.

Elena-Georgeta Nicolescu-Stefan
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș
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Târgul de Știință - ediția Tech

Jobenul cu idei

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a fost 
miercuri, 7 noiembrie – 2018, gazda unui eveniment 
deosebit, a doua ediție a  Târgului de știință – ediția Tech. 
Efervescență, dinamism și multă energie pozitivă, asta au 
transmis participanții. În acest scop, Editia Tech din acest 
an, și-a propus să încurajeze educația STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) a tinerilor. 
Târgul de Știință este un eveniment tematic organizat în 
cadrul proiectului „Code Kids – copiii fac coding în 
bibliotecile publice”, proiect finanțat de Romanian – 
American Foundation, implementat de Fundația Progress 
în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș și alte șase biblioteci publice din județul Argeș 
(Merișani, Topoloveni, Vlădești, Aninoasa, Bogați și 

Bradu).
S c o

pul acestui 
p r o i e c t 
v i z e a z ă 
c r e a r e a 
unor cluburi 
de coding și 
STEM, în 
care copii și 
bibliotecarii 
din mediul 
r u r a l  ș i 

urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în 
viața comunității din care provin, prin rezolvarea unor teme 
digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele 
organizate în cadrul acestui proiect, se deschid noi ferestre 

către lumea digital, ale cărei 
oportunități de dezvoltare și 
învă țare  aș teaptă  să  fie 
explorate.

Și pentru că nu am fi 
putut realiza un eveniment de 
asemenea anvergură singuri, 
am apelat la partenerii noștri: 
Roweb Development SRL, 
C l u b u l   F T C  W A T T ' s  U P
(Colegiul Național “Dinicu 
Golescu” Câmpulung), echipa 
STEM Kids Saturn Andreea , 
Vînătoru și CoderDojo, cărora 
l e  mul țumim pen t ru  că 
î m p r e u n ă  a m  f o s t  m a i 
puternici.  

Roboței Lego, roboței solari, App Inventor, Scratch, 
Arduino, jocuri în C++, imprimantă 3D, brațul hidraulic și 
nu în cele din urmă Robotul „Mugurel”, toate și-au găsit un 
loc aparte în sufletul fiecărui participant la eveniment.

Mulțumim celor peste 350 de adulți și copii prezenți 
la cea de-a doua ediție a târgului. A fost o zi plină  de 
creativitate, inventivitate, voie bună și copii frumoși!

Cheia dezvoltării unei societăți este dată de știință. 
Nu putem progresa dacă nu înțelegem lumea din jurul 
nostru și dacă renunțăm la curiozitate.

Mihaela Penaru

Președinte ANBPR – Filiala Argeș

În cadrul proiectului „Jobenul cu idei”, Secția 
Tinerilor din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș desfășoară o serie de activități. Atelierele au devenit 
o componentă de tradiţie a manifestărilor propuse an de an 
de bibliotecă și au cunoscut un succes deosebit în anii 
anteriori, reușind prin multitudinea și varietatea 
activităților pe care le-a oferit să  satisfacă așteptările 
tuturor participanţilor. 
    V-am pregatit multa distracție și activități frumoase: 
ateliere de creație, cluburi, multe jocuri și voie bună! Prin 
aceste cluburi, dorim să contribuim la dezvoltarea 
personală a copiilor pe plan social, educativ și moral, 

r e s p e c t i v  s ă 
îmbunătățim abilitățile 
d e  c o m u n i c a r e  ș i 
relaționare ale copiilor. 
 A s t f e l  c ă  p r i m a 
a c t i v i t a t e  d i n 
octombrie aduce o 
frumoasa ghirlandă, ce 
împletește culori le 
t o a m n e i .  M â n u ț e 
d i b a c e ,  m a t e r i a l e 

reciclabile, hârtie, foarfece, lipici și multă inspirație. 
Rezultatul…frumoase decorațiuni inspirate din natură.
 Noiembrie aduce Halloween-ul. Printre invitați s-au 
numărat fantome prietenoase și vrăjitoare drăguțe. 
Împreună am citit povești, am dansat, ne-am jucat, am 
creat. Cu puțină magie și multă îndemânare copiii au reușit 
să transforme cele mai înfricoșătoare personaje de poveste 
în cele mai simpatice decorațiuni și accesorii.
 Decembrie îl aduce pe Moș Nicolae. Mânuțe 
îndemânatice, animate de spiritul sărbătorilor de iarnă au 
realizat o frumoasa felicitare cu motive din quilling. Acesta 
este darul copiilor pentru Moș Nicolae în semn de 
mulțumire pentru cadourile primite. Se mai spune că el avea 
o carte, în care trece toate faptele copiilor, bune sau rele.

Scopul acestor ateliere a fost de atragere a copiilor 
la bibliotecă, unde își pot petreace timpul liber într-un mod 
plăcut și creativ. Rezultatele ne îndreptățesc să credem că 
obiectivul a fost atins.

Carmen Frîncu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară

https://www.facebook.com/Roweb.Development/?__tn__=K-R&eid=ARARI5OWhmE3jJjkdrGI8Qflp_brDny68o4aicW4dwZsgGKF2E60vNBladbD_8Drtw_ZXpEaXVVjBkwS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-Da-iU-ZBGTiMMFkNTyv-Upkl-ONXvG7qs1ZjBOr1xBZiQTXfrBLYDE8XgMeVhGyo9nefcQYgqvQZ4vsePHm1JytOpSwvmWshixzx10PwEg3pz7L9myekTP_3r4mSIOAW9b9w0_RrjLIUIYzkaLC9DcDtzwp-qNZlEvFJv4B25fnInqDqlStdsQkGS1khQUx7ZnfMlw8s5X2oPP3B8ztfTaoncdLMuq-b1xHRVZZ0kjJ-n-OsavsGkFYWaplQxe8lXMaFMn_qbJsvzlltPy6-tJZMQDLlHg2glTj9z1cVnXh5cIC7v5eSxsUsG4h4w0Rc498QpJJy2MKFvJnM5yS7svgngrcDJZ16bPTOpJafQxbYrSX09mhBMagiOBCV4sQFC1yhfo-AtVlPaZcLaozx3SeHFBl6veQy6Y_MYzIPyn1JvshBJ__trtaUqa7HbLlAZRXA8EKbW4tBjlQDoI_4VA
https://www.facebook.com/FTCWATT/?__tn__=K-R&eid=ARAjI_aClAJ9OFwm60iMWy5CfGZJ6nUK71zTqIjSYWdQjt7XNTCutnUqp13RQZzELpbGNWYCcgJbqkTP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-Da-iU-ZBGTiMMFkNTyv-Upkl-ONXvG7qs1ZjBOr1xBZiQTXfrBLYDE8XgMeVhGyo9nefcQYgqvQZ4vsePHm1JytOpSwvmWshixzx10PwEg3pz7L9myekTP_3r4mSIOAW9b9w0_RrjLIUIYzkaLC9DcDtzwp-qNZlEvFJv4B25fnInqDqlStdsQkGS1khQUx7ZnfMlw8s5X2oPP3B8ztfTaoncdLMuq-b1xHRVZZ0kjJ-n-OsavsGkFYWaplQxe8lXMaFMn_qbJsvzlltPy6-tJZMQDLlHg2glTj9z1cVnXh5cIC7v5eSxsUsG4h4w0Rc498QpJJy2MKFvJnM5yS7svgngrcDJZ16bPTOpJafQxbYrSX09mhBMagiOBCV4sQFC1yhfo-AtVlPaZcLaozx3SeHFBl6veQy6Y_MYzIPyn1JvshBJ__trtaUqa7HbLlAZRXA8EKbW4tBjlQDoI_4VA
https://www.facebook.com/SKSroteam/?__tn__=K-R&eid=ARA2c31zCqHXpJgJdv8x_wZ8urXtc8p6mAUNiFnJ_tWmZV4tLjzGjKOBQzgW720xXXcsi-_5UFHhd6_s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-Da-iU-ZBGTiMMFkNTyv-Upkl-ONXvG7qs1ZjBOr1xBZiQTXfrBLYDE8XgMeVhGyo9nefcQYgqvQZ4vsePHm1JytOpSwvmWshixzx10PwEg3pz7L9myekTP_3r4mSIOAW9b9w0_RrjLIUIYzkaLC9DcDtzwp-qNZlEvFJv4B25fnInqDqlStdsQkGS1khQUx7ZnfMlw8s5X2oPP3B8ztfTaoncdLMuq-b1xHRVZZ0kjJ-n-OsavsGkFYWaplQxe8lXMaFMn_qbJsvzlltPy6-tJZMQDLlHg2glTj9z1cVnXh5cIC7v5eSxsUsG4h4w0Rc498QpJJy2MKFvJnM5yS7svgngrcDJZ16bPTOpJafQxbYrSX09mhBMagiOBCV4sQFC1yhfo-AtVlPaZcLaozx3SeHFBl6veQy6Y_MYzIPyn1JvshBJ__trtaUqa7HbLlAZRXA8EKbW4tBjlQDoI_4VA
https://www.facebook.com/andreea.vinatoru.9?__tn__=K-R&eid=ARBFHNA5rohL7JTPl9Xit9SL_zPYXKHfSeWWjqJg7kjwTRXCTgwjsle3F2q8IdgA8XgM6I9E4h7jp1X_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-Da-iU-ZBGTiMMFkNTyv-Upkl-ONXvG7qs1ZjBOr1xBZiQTXfrBLYDE8XgMeVhGyo9nefcQYgqvQZ4vsePHm1JytOpSwvmWshixzx10PwEg3pz7L9myekTP_3r4mSIOAW9b9w0_RrjLIUIYzkaLC9DcDtzwp-qNZlEvFJv4B25fnInqDqlStdsQkGS1khQUx7ZnfMlw8s5X2oPP3B8ztfTaoncdLMuq-b1xHRVZZ0kjJ-n-OsavsGkFYWaplQxe8lXMaFMn_qbJsvzlltPy6-tJZMQDLlHg2glTj9z1cVnXh5cIC7v5eSxsUsG4h4w0Rc498QpJJy2MKFvJnM5yS7svgngrcDJZ16bPTOpJafQxbYrSX09mhBMagiOBCV4sQFC1yhfo-AtVlPaZcLaozx3SeHFBl6veQy6Y_MYzIPyn1JvshBJ__trtaUqa7HbLlAZRXA8EKbW4tBjlQDoI_4VA
https://www.facebook.com/andreea.vinatoru.9?__tn__=K-R&eid=ARBFHNA5rohL7JTPl9Xit9SL_zPYXKHfSeWWjqJg7kjwTRXCTgwjsle3F2q8IdgA8XgM6I9E4h7jp1X_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-Da-iU-ZBGTiMMFkNTyv-Upkl-ONXvG7qs1ZjBOr1xBZiQTXfrBLYDE8XgMeVhGyo9nefcQYgqvQZ4vsePHm1JytOpSwvmWshixzx10PwEg3pz7L9myekTP_3r4mSIOAW9b9w0_RrjLIUIYzkaLC9DcDtzwp-qNZlEvFJv4B25fnInqDqlStdsQkGS1khQUx7ZnfMlw8s5X2oPP3B8ztfTaoncdLMuq-b1xHRVZZ0kjJ-n-OsavsGkFYWaplQxe8lXMaFMn_qbJsvzlltPy6-tJZMQDLlHg2glTj9z1cVnXh5cIC7v5eSxsUsG4h4w0Rc498QpJJy2MKFvJnM5yS7svgngrcDJZ16bPTOpJafQxbYrSX09mhBMagiOBCV4sQFC1yhfo-AtVlPaZcLaozx3SeHFBl6veQy6Y_MYzIPyn1JvshBJ__trtaUqa7HbLlAZRXA8EKbW4tBjlQDoI_4VA
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Ora să ȘTIM - un nou proiect la Biblioteca Județeană Argeș
În perioada ianuarie – iunie 2019 la Biblioteca 

Județeană Argeș se va derula un nou proiect - Ora să ȘTIM 
(Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), dedicat 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-10 ani. 

Deutsche Telekom Stiftung și Fundația Progress 
colaborează în proiectul STEM Volunteer Readers/ Ora să 
ȘTIM. Cele două organizații vor crea împreună o ofertă de 
servicii la nivel elementar, care vizează consolidarea 
interesului față de temele ŞTIM în rândul copiilor din 
România, cu ajutorul bibliotecarilor ce vor fi implicaţi în 
proiect.

Proiectul „STEM Volunteer Readers” a fost derulat 
în Germania și a avut un mare succes încă de la lansarea sa 
din 2015. Proiectul se bazează pe studii științifice care arată 
că, în special la vârsta școlii primare, abordarea subiectelor 
și întrebărilor legate de știință, tehnologie, informatică şi 
matematică (ŞTIM) au impact asupra modului în care 
copiii se exprimă și a formării abilităților lor de lectură. 
Activităţile vor genera un interes deosebit față de diferite 
forme de comunicare, deoarece copiii trebuie să identifice 
și să descrie fenomenele cercetate și să-și exprime 
gândurile și ideile.

Implementarea proiectului „Ora să ȘTIM” în 
România va fi gestionată de către Fundația Progress, care cu 
ajutorul formatorilor asociaţi Fundației Progress vor instrui 
130 de bibliotecari din România după un curs de bază ce  a 
fost găzduit de Biblioteca Naţională a României. Aceştia 
vor preda modalități de asociere a cărților de copii cu 
tematica ŞTIM adecvată vârstei şi vor fi urmate de activități 
practice. Următorul pas va fi apoi ca bibliotecarii să citească 
săptămânal copiilor cu vârste cuprinse între trei şi zece ani, 

din cărţile cu tematică ŞTIM. 
La nivel național, 12 biblioteci județene și 120 de 

biblioteci publice locale (10 din fiecare județ) vor 
implementa acest proiect și vor primi 132 de kituri cu cărți 
de citit pe teme care se pretează experimentelor și 
activităților ȘTIM.

Începând cu 1 februarie 2019 bibliotecile vor 
organiza lunar, câte 6 ateliere, pe două grupe de vârstă: 3-6 
ani, respectiv 7-10 ani.

În Argeș s-au alăturat acestui proiect 10 biblioteci 
publice din localitățile: Merișani, Hârsești, Vlădești, Rucăr, 
Aninoasa, Beleți-Negrești, Buzoiești, Lerești, Săpata și 
Bradu. Toate bibliotecile implicate în proiectul ORA SĂ 
ȘTIM vor primi cărți gratuite, special selectate şi materiale 
dezvoltate de Fundația Progress, care oferă sugestii de 
activități. 

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară

Joi, 18 octombrie și vineri 19 octombrie în sala de 
conferințe a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș, 
s-au desfășurat finalele Concursului Național de Lectură 
”Bătălia Cărților”, categoria de vârstă 11-13 ani, respectiv 
14-18 ani. Competiția, organizată de Biblioteca Județeană 
”Dinicu Golescu” Argeș în colaborare cu Filiala Argeș a 
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 
Publice din România, a avut ca scop stimularea lecturii în 
rândul copiilor şi adolescenţilor.

Prin acest concurs au fost propuse spre lectură cele mai 
noi apariții editoriale destinate copiilor și adolescenților, 
punându-se accent pe însuşirea de către participanţi a 
competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare, 
capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula 
opinii, argumente şi interpretări proprii. 

Finala a constat într-o dezbatere cu tema “Convinge-
mă să citesc”. Fiecare participant și-a susținut cartea 
preferată, una din cele 10 propuse în concurs, ca mai apoi să 
răspundă întrebărilor din partea juriului și a celorlalți 
concurenți. Juriul a ținut cont de argumentare, exprimare, 
convingere și originalitate. Finaliştii au fost însoţiţi de 
susţinători: colegi de clasă, profesori, părinţi. 

Cititorul Anului la categoria 11-13 ani a fost 
desemnată Brănescu Mădălina, Scoala Gimnazială "Matei 
Basarab", iar la categoria 14-18 ani Tinca Ioana Bianca de 
la Colegiul National "Zinca Golescu". De asemenea, s-au 

acordat premii pentru Cea mai bună fișă de lectură. Astfel 
la categoria 11-13 ani, premiul i-a revenit elevei Borzea 
Savya, Scoala Gimnazială "Matei Basarab", iar la categoria 
14-18 ani lui Horobeanu Georgiana de la Colegiul Național 
"Ion.C.Brătianu".

Premiile au constat în cărți și materiale promoționale. 
Pe lângă acestea, ”Cititorul anului” desemnat la ambele 
categorii de vârstă a primit câte un dispozitiv mobil de 
comunicații tip TABLETĂ.

Mihaela 
Penaru

Președinte 

ANBPR – 

Filiala Argeș

Bătălia cărților...la final



Educative: activități, cursuri

Centrul Europe Direct Argeș a încheiat 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 octombrie la Vedea și Merișani, în parteneriat cu 
Biblioteca Comunală Merișani, Școala Gimnazială 
Merișani și Liceul Tehnologic Vedea, ultimele 2 dezbateri 
din acest an cu cetățenii despre modul în care Europa se va 
schimba în următorii zece ani, așa cum este precizat 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 dezbateri, a fost analizat, 
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. 

Deși cei de la Merișani au fost sceptici la început cu 
privire la un viitor mai bun al Uniunii Europene, în urma 
discuțiilor multiple inițiate s-a conturat și posibilitatea 
combinării unor elemente diferite din cele 5 scenarii 

prezentate, în așa fel încât să producă și mai multe rezultate 
pozitive pentru cetățenii europeni, în special pentru cei 
aflați în țări mai puțin dezvoltate. De exemplu, aceștia 
consideră că existența unor măsuri suplimentare luate de la 
Bruxelles pentru România ar putea fi favorabilă acesteia, 
mai ales pentru modalitățile de gestionare a fondurilor 
europene și înlesnirea birocrației, dar și pentru modul de 
transpunere a legislației europene în legislația națională.

La Vedea, s-a discutat despre sistemul de 
învățământ românesc și cum ar trebui să se pună accent pe 
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și pe 
accesarea de programe europene pentru o bază materială 
care să faciliteze munca acestora. În accepțiunea cadrelor 
didactice prezente la eveniment, ar putea fi unite câte 2 
scenarii, în așa fel încât să producă rezultate pozitive 
pentru cât mai mulți cetățeni europeni.

Dezbaterile din teritoriu au avut 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

Dezbateri despre viitorul Europei
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De la tăbliță la tabletă - povestea scrierii

Mărgele cu dichis

Așa cum spune proverbul latin: Verba volant, 
scripta manent scrisul este singurul care rezistă trecerii 
timpului. De la banalele crestături pe băncile școlii până la 
marile romane ale literaturii, scrisul are o poveste care 
merită să fie spusă.

Dar cum s-a născut scrisul?
Primele forme de scriere sunt desenele din era 

preistorică. Acestea reprezintă cea dintâi încercare de a 
păstra pentru generațiile viitoare istoria vânătorilor din 
paleolitic. 

Egiptul cunoaște ca primă formă de scriere 
hieroglifele, iar la jumătatea mileniului al II-lea î.Hr, sunt 
prezente două forme de alfabet: cel cuneiform și cel linear 
fenician. 

În cadrul Proiectului Național Școala Altfel la 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș s-a 
desfășurat activitatea cu titlul: De la tăbliță la tabletă, 
dedicată elevilor din cadrul învățământului gimnazial. 

Protagoniștii – elevi și cadrele didactice, au făcut o 
călătorie în trecut, pe vremea când buna și bătrâna tăbliță a 

bunicilor și străbunicilor noștri nu se transformase în 
tableta de astăzi, mașina de scris era la modă, iar stiloul încă 
ne murdărea de cerneală pe mâini.

Dacă papirusul (suport excelent pentru scris) a fost 
„inventat” de către egipteni, încă din anul 4000 î.Hr., astăzi 
trăim în era tehnologiei digitale, într-o lume wireless, iar 
display-ul dispozitivului digital (iphone, smartphone, iPad, 
iPod, ebook, tabletă, laptop) a luat locul acestuia. 

Cu ajutorul exemplelor practice, participanții au 
descoperit că toate materialele suport pentru scrierea din 
trecut, tăblița de lut, pergamentul sau papirusul au sprijinit 
alfabetizarea omenirii câteva secole, iar tableta de astăzi 
poate fi o poartă către cunoaştere. 

Cărțile, manualele, tipăriturile trebuie să rămână un 
suport major al învățării, completate de „uneltele” digitale, 
iar cartea trebuie să rămână în centru actului de învățământ. 

De la tăbliță la tabletă – un pas uriaș între două lumi, 
o poveste fascinantă a generațiilor care au parcurs drumul 
format din cărți, spre cunoaștere, înțelepciune și evoluție.

Oana Antonescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor și Informare 
Comunitară

Bijuteri i le  înseamnă artă,  s t i l ,  eleganţă, 
istorie...Acestea sunt adevărate izvoare istorice, cu ajutorul 
cărora s-au descifrat trepte ale dezvoltării umane, s-a aflat 
modul de viaţă al multor civilizaţii şi s-au scris pagini de 
istorie. Bijuteriile au fost folosite în trecut nu doar ca 
elemente ce acopereau corpul, dar şi ca obiecte de cult 
menite să protejeze de spiritele rele sau ca obiecte 
religioase mistice. Au rămas totuşi, un simbol al frumuseţii 
şi s-au transformat chiar în veritabile “opere de artă de 

purtat”.
Pasionați 

de joacă în toate 
felurile, nu puteam 
scăpa din vedere 
j o c u l  c u 
mărgelele!  Din 
acest motiv, am 
o r g a n i z a t  l a 
B i b l i o t e c a 
Județeană Argeș 

„Dinicu Golescu” Argeș, un atelier, pentru copii cu vârste 
între 7-10 ani, care au exersat mărgelitul, profitând din plin 

de bogăția de culori, forme și mărimi, cu care mărgelele le-
au stimulat creativitatea!

Înșiratul mărgelelor a fost un  prilej de poveste, de 
aceea, întâlnirea a fost „decorată” și cu istorioare și pilde 
legate de aceste podoabe, brodând cu sensibilitate, gânduri 
frumoase pentru mărgele cu idei!

La acestă întâlnire copiii au învățat să împletească 
mărgele de diferite culori, creând brățări, cercei și coliere. 
Rezultatul a fost unul extraordinar, coliere și felicitări cu 
mult suflet.

Cristina Filip
Bibliotecar

Compartimentul 
Comunicarea 
Colecțiilor și 

Informare 
Comunitară
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Promovarea agriculturii în rândul tinerilor

Canva

Pe parcursul anului 2018, Centrul Europe Direct 

Argeș a organizat, în parteneriat cu ANBPR – Filiala 

Argeș, în 4 comunități rurale argeșene, activități de 

informare cu privire la rolul agriculturii în comunitate și 

conștientizarea importanței unei alimentații sănătoase.

Cetățeni, Merișani, Vlădești și Beleți-Negrești din 

județul Argeș sunt comunele unde s-au derulat sesiunile de 

informare. La eveniment au participat elevi de gimnaziu de 

la școlile din comunele menționate, care au fost dornici să 

descopere cum pot consuma produse de calitate. De 

asemenea, 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 înainte ca noi să ajungem să le 

consumăm. Modelul european de agricultură se bazează pe 

un sector competitiv, orientat spre piaţă, îndeplinind, 

totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea 

mediului înconjurător, oferirea unor aşezări rezidenţiale 

mai convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum 

şi integrarea agriculturii cu mediul înconjurător şi cu 

silvicultura.

În contextul actual al economiei de piaţă, de modul 

înţelegerii şi aplicării tehnicilor de marketing depinde 

bunăstarea cetăţenilor din zona rurală şi urbană, precum şi 

bunăstarea producătorilor agricoli. 

Prin abordarea piramidei alimentației, peste 100 de 

tineri au conștientizat care sunt alimentele sănătoase și care 

sunt cele dăunătoare organismului uman. Piramida 

ilustrează tipurile de alimente ce ar trebui consumate zilnic 

pentru a ne menţine starea de sănătate și pentru a reduce 

riscul de dezvoltare a diverselor patologii.

La finalul fiecărei activități, tinerii au primit 

materiale informative provenite de la Oficiul pentru 

Publicații al Uniunii Europene, pentru aprofundarea 

subiectelor de actualitate în domeniul agriculturii.

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

În luna decembrie a fost organizat pentru angajații 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș un curs de 
design online. Acest curs a fost organizat datorită 
necesității de prezentare într-un mod creativ a serviciilor pe 
care biblioteca le oferă comunității.

Pentru acest curs, am folosit instrumentul online de 
des ign ,  Canva , 
deoarece putem 
realiza mai multe 
lucruri cu acesta și  
este gratuit. Astfel, 
part icipanți i  au 
învățat rapid cum 
să facă poză de 
c o v e r ,  c o p e r t ă 
ebook, infografic, 
carte poștală, etc.

La finalul cursului, participanții au avut de realizat 
un infografic, prin care să promoveze activitatea pe care o 
desfășoară în cadrul instituției.

Eduard Fîșcă
Bibliotecar

Compartimentul 
Informatizare și 

evidență 
informatizată a 

cititorilor
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„Nici pe-aici nu se trece!”  - Omagiu de Centenar

Biblioteca Județeană Argeș a sărbătorit Centenarul Marii Uniri

 Vineri, 14 decembrie, Sala de Conferințe a 
Bibliotecii ”Dinicu Golescu” a fost plină până la refuz. 
Argeșeni de toate vârstele au participat, într-un elan de 
patriotism, necaracteristic pentru timpurile pe care le trăim, 
la prezentarea romanului ”Nici pe-aici nu se trece!”, roman 
ai cărui autori sunt ION HIRU și NUȘA CANTEMIR.

 Cartea 
e s t e 
o m a g i u l 
v i b r a n t , 
a d u s 
e l e v i l o r -
eroi de la 
Școala  de 
Subofițe r i 
d e 
Infanter ie 
R a d n a  – 
Detașament
ul  Păuliș , 

care au înfruntat cu dârzenie inamicul, în septembrie 1944.  
Fâșia de realitate istorică dureroasă este decupată cu minuție 
– meritul documentării îi revine Nușei Cantemir, posesoarea 
unei colecții remarcabile de fotografii, alcătuitoare ale unui 
capitol distinct – și este transformată în ficțiune sensibilă, 
grație condeiului încercat și empatic al profesorului de 
limbă și literatură română, Ion Hiru, din Domnești. Istoria se 
însuflețește, așadar, morții tăcuți se întorc printre noi, 
încercând să ne atingă inima cu idealul lor, așa cum trezești 

la viață pământul înghețat.
 Povestea de război se împletește cu povestea de 
dragoste, eroina – Elena Chiriță, voluntară pe front, 
originară din Suseni-Bogați - își ascultă inima cum bate 
pentru Mihai Popescu, luptător în Detașamentul Păuliș, cu 
disperarea celui care intuiește fragilitatea clipei și a ființei 
omenești, în fapt, firul scurt al propriei existențe. O poveste 
aproape fantastică, dacă e s-o judecăm prin prisma 
pragmatismului de astăzi. Poate că și de aceea sala a fost 
plină și alocuțiunile au fost entuziaste. ”Nici pe-aici nu se 
trece!” este o carte frumoasă, despre oameni frumoși, scrisă 
pentru generații care se străduiesc, și ele, să-și descopere 
frumusețea.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale

În anul 2018, comemorăm 100 de ani de la 

evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea 

statului național român realizată prin unirea provinciilor 

românești cu România.
Biblioteca Județeană Argeș a sărbătorit acest 

eveniment printr-un proiect ,,România 100 de ani ” 
desfășurat în 5 biblioteci comunale, în colaborare cu 
ANBPR Filiala Argeș. Suita de activități pe care am propus-
o 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 ,,România 100 de 
ani” a avut rolul de a-i ajuta pe elevi să conștientizeze 
importanța momentului, de a trăi ei înșiși istoria pe viu, de a 
face din aceste activități sărbători ale sufletului. 

Temele abordate au fost:  Regi și regine ai României, 
Personalități argeșene implicate în Marea Unire: Ionel 
Brătianu, Portrete de români care au schimbat istoria - 
Regina Maria. Activitățile proiectului au cuprins ateliere 
interactive de istorie în care copiii au citit povești, au 
rezolvat puzzle-uri și rebusuri specifice temei abordate. La 
acest proiect au participat activ 122 de elevi din comunele 

Leordeni, Cetățeni, Bradu, Ștefănești și Mușătești, care au 
înțeles că centenarul înseamnă principii, credințe și valori.

De aceea, am considerat că marcarea centenarului 
trebuie să aibă următoarele dimensiuni: educativă, a 
m o d e r n i z ă r i i ,  a  p a t r i m o n i u l u i  ș i  a  m e m o r i e i 
instituționalizate, toate acestea unite sub umbrela 
durabilității și a impactului major în societatea românească.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

Compartimentul 
Comunicarea 
Colecțiilor și 

Informare Comunitară
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„Biblioteca te citește” la Pitești
 Proiectul este la primii lui pași. În 2018, s-a 
desfășurat cea de-a doua ediție, dar sămânța a încolțit. 
„BIBLIOTECA TE CITEȘTE” își definește profilul din 
mers, apleacă urechea și culege orice sugestie, străduindu-se 
să împace toți vectorii timpului -  competență, performanță, 
temeinicie, nevoia de poveste și de identitate, bucuria de a fi 
și de a face împreună, bucuria de a dărui.
 Există, în Argeș, autori care merită atenție și respect. 
Există o filială puternică a Uniunii Scriitorilor din România. 
Din păcate, relația lor cu tânăra generație are consistența 
firului de iarbă. Lumile – cea literară și grăbita, forfotitoarea 
lume a adolescenților digitali – se întânesc răzleț. De fapt, 
nici nu se caută. Fiecare crede că se poate descurca singură, 
că nu mai are de ce se sluji de cealaltă. „BIBLIOTECA TE 
CITEȘTE” demonstrează că nu-i așa.

 În cele două ediții – prima, derulată de-a lungul a 
patru evenimente, cealaltă, structurată în șapte întâlniri ale 
elevilor de gimnaziu și de liceu cu scriitori cunoscuți și 
admirați – ștafeta literară a trecut de la o generație la alta 
neașteptat de simplu și de frumos. Autorii de cărți s-au 
prezentat ca școlarii emoționați în fața școlarilor de fapt și de 
drept. Iar cei din urmă au știut și cum să-i asculte, și ce să-i 
întrebe.
 Proiectul, girat de Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș, a ajuns acolo unde a fost chemat – în colegii 
și în săli de clasă gimnazială – și i-a surprins cumva pe copii 
pe teritoriul lor. Nu profesorul venea acum să le predea 
literatură română, ci literatura română, prin creatorii ei, se 
așeza, sfioasă, la catedră și-i provoca să gândească liber.
 Varujan Vosganian, Virgil Diaconu, Lucian 
Costache, Liliana Rus, Lucreția Picui, Silvia Petre Grigore, 
Daniela Voiculescu, Sorin Lucaci, Alexandru Mărchidan, 
esperantistul  Marian Vochin, Zăpăstrit – asortați, de dragul 
spectacolului, la repertoriul folk al Iuliei Bădulescu și la 
trilurile mezzosopranei Adina Sima și ale elevilor ei, 
premiați internațional – sunt câțiva dintre scriitorii care s-au 
bucurat de prezența publicului foarte tânăr.
 Sentimentul că lumea nu e deloc mică și că poți 
experimenta, chiar în zone și în registre pe care le credeai 
îngropate odată cu secolul trecut, sentimentul acesta a fost 
darul de la capătul edițiilor de până acum. Nu se știe cine a 
dat și cine a primit, de fapt. Contează că Prezentul și-a 
întâlnit Prezentul, că oamenii care scriu au stat de vorbă cu 

prietenii lor, care acum învață să simtă cât de importante 
sunt limba, cartea, lectura.

Denisa Popescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale



Expoziții și vernisaje

Destinul unei generaţii de excepţie a martirilor Marii Uniri, 
s-a aflat în atenţia publicului argeşean, marți, 13 noiembrie, 
în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, în holul Bibliotecii 
Judeţene ,,Dinicu Golescu” Argeş. La eveniment au fost 
prezenţi și au luat cuvântul pe lângă directorul instituției 
Octavian Mihail Sachelarie, Dumitru Chirleşan, rectorul 
Universităţii din Piteşti, Cornel Popescu, directorul 
Muzeului Judeţean Argeş, şi reprezentanţi ai Asociaţiei 
Identitate Culturală Contemporană.

 Expoziţia, a 
cuprins în 21 de 
panouri, fapte şi 
e v e n i m e n t e 
puţin cunoscute 
d e s p r e 
cei care au jucat 
un rol crucial în 
evenimente le 
premergătoare 
unirii sau chiar 

în momentele fierbinţi ale proclamaţiilor Unirii: Iuliu 
Maniu, Pantelimon Halippa, Ion Mihalache, Daniel 
Ciugureanu și alți făuritori ai Marii Uniri. Ea a reliefat 
astfel, biografiile celor mai reprezentative figuri naţionale 
care au contribuit la Marea Unire de la  1918, intelectuali, 
prim-miniştri, reprezentanţi ai partidelor politice, militari 
şi generali ai Armatei Române, episcopi, care au 

supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial și care au 
avut parte, totodată şi de un destin tragic, fiind oameni 
închişi, ostracizaţi în închisorile comuniste.
 Scopul expoziţiei a fost acela de a prezenta într-o 
formă ştiinţifică, accesibilă şi concisă, prin mijloace 
moderne de atragere a publicului, biografiile şi gândirea 
politică a personalităţilor emblematice care au avut un rol 
fundamental la construcţia Marii Uniri. 
 Expoziţia a putut fi vizitată în holul instituției în 
perioada 13-20 noiembrie 2018.  
             

Marius Motreanu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale

Expoziție foto-documentară
„Martirii Marii Uniri. Destinele unei generații de excepție” 

vernisată la Biblioteca Județeană Argeș

Personalitățile Marii Uniri
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Au trecut 100 de ani de la împlinirea dezideratului 
de veacuri a românilor – Marea Unire din 1918. Această 
împlinire măreață a unității și libertății noastre naționale s-
a realizat cu multe sacrificii umane, spirituale și materiale. 
 1 Decembrie 1918 este cea mai măreață zi din 
istoria neamului românesc, ultimul act al marii epopei 
naționale: unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu patria mamă, România. 
 În Franța, un grup de 70 de intelectuali și oameni 
politici români, printre ei remarcându-se Elena Văcărescu, 
Octavian Goga, au format la 30 aprilie 1918, Comitetul 
Național al Românilor din Transilvania și Bucovina, cu 
scopul de a lupta cu toate mijloacele pentru dobândirea 
independenței Transilvaniei și pentru unirea cu Regatul 
român.   
 Cu acest prilej, în holul Bibliotecii Județene Dinicu 
Golescu Argeș, etajul al II-lea, s-a deschis expoziția 
intitulată Personalitățile Marii Uniri, ce cuprinde 
reproduceri fotografice după portrete și documente 
istorice, reprezentative pentru memorabilul eveniment, din 
revistele România ilustrată (1928,1929), Realitatea 
ilustrată (1929), Viața ilustrată (1934,1935), Vremea 
(1929,1938), Convorbiri literare (1944), Catedra (1928 –  

1929), Vatra (1939).
 Expoziția evidențiază figurile ilustre ale elitelelor 
culturale, religioase, politice și militare care au militat și 
acționat activ pentru înfăptuirea statului național unitar 
român și câteva date biografice despre: Regele Ferdinand I, 
regina Maria, Ion I. C. Brătianu, Vasile Goldiș, Iuliu 
Maniu, Al. Vaida-Voievod și alții. 
 Expoziția este realizată de Secția de Presă și 
Legislație și poate fi vizitată până la sfârșitul lunii 

octombrie. 
             

Iulia Ciucă
Bibliotecar

Compartimentul 
Comunicarea Colecțiilor și 

Informare Comunitară
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Ř Proiectul Nesupusele

Începând din 2019, Biblioteca Județeană ”Dinicu 
Golescu” Argeș se alătură proiectului Nesupusele, care este 
un proiect de educaţie alternativă având ca teme 
transversale: diversitatea culturală, dezvoltarea valorilor 
patriotismului şi ale spiritului civic, respectul pentru istoria 
privată, cea de zi cu zi, nu doar pentru cea publică a unei ţări.

Nesupusele este un proiect al Asociației Scriitorilor 

pentru Copii și Adolescenți, finanțat de către Ministerul 
Culturii și Identității Naționale, care propune o recuperare 
cultural-istorică a 100 de personalităţi feminine 
(individuale sau colective) despre care tânăra generaţie nu 
are ocazia să afle multe lucruri prin intermediul şcolii sau 
instituţiilor media. Recuperarea este inedită din mai multe 
puncte de vedere. Nu este vorba despre un dicţionar de 
personalităţi feminine, ci de o carte în două volume, 
conținând 100 de poveşti inspirate din viaţa acestor femei. 
Sunt texte de ficțiune, bazate pe o documentare bogată 
(arhive, cărţi, interviuri etc.) şi completate de ilustraţii.

Proiectul include și ateliere diverse despre şi cu 
personalităţile selectate, ateliere desfăşurate în toată ţara, 
astfel încât poveştile nesupuselor să ajungă la câţi mai mulţi 
copii. În Argeș, astfel de ateliere vor avea loc în comunele 
Vlădești, Aninoasa, Hârtiești și Boteni. 

În prelungirea cărţii şi a atelierelor, împreună cu cei 
mici şi mari, vor fi discutate  subiecte inedite precum: 
succes, performanță, impact, celebritate, vârstă, istorie.

Mai multe detalii despre proiect:
 h�ps://nesupusele.ro/ce-e-nou/

Ř Forumul Internațional al Tinerilor Bibliotecari 
„LIBRARY: RELOAD”, Ediția IV

 Secția de Tineret a Asociației Bibliotecilor din 
Ucraina lansează invitația de participare la Forumul 
Internațional al Tinerilor Bibliotecari „LIBRARY: 
RELOAD”, Ediția IV, ce va avea loc la Kharkiv, Ucraina, 
în perioada 11-12 aprilie 2019.

Evenimentul va avea următoarele trei teme 
principale:
 tehnologii (realitate virtuală, inteligență artificială, 

cybersecurity etc.),
 alfabetizare (alfabetizarea digitală, alfabetizarea media, 

alfabetizarea informației, alfabetizarea datelor),
 promovare (managementul evenimentelor, marketingul 

bibliotecii, promovarea lecturii).
Sunt recomandate  prezentări de până la 30 de 

minute pe subiectele anunțate.
Acest forum va reuni tineri profesioniști de 

bibliotecă din diferite țări și experți din alte domenii care au 
un interes comun în crearea unor biblioteci inovatoare 
moderne. Așadar, vă încurajăm să propuneți prezentări 
inovative și să participați activ la discuțiile profesionale.

Termenul–limită de trimitere a formularului de 
candidatură: 1 februarie 2019.
Pentru întrebări de clarificare, adresați-vă la următoarea 
adresă de e-mail: smb-uba@ukr.net, Viktoriia Polova, 
coordonator administrativ al Biroului Executiv al ULA.

Mai multe detalii despre participarea la forum: 
h�ps://anbpr.org.ro/index.php/forumul-interna�onal-al-

�nerilor-bibliotecari-library-reload-edi�a-iv/

Ionela Panait
Consilier comunicare

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

https://www.facebook.com/De-basm-1682166752079476/
https://www.facebook.com/De-basm-1682166752079476/
https://nesupusele.ro/ce-e-nou/
https://anbpr.org.ro/index.php/forumul-international-al-tinerilor-bibliotecari-library-reload-editia-iv/
https://anbpr.org.ro/index.php/forumul-international-al-tinerilor-bibliotecari-library-reload-editia-iv/
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         Biblioteca Comunală Aninoasa, a desfășurat pe 
parcursul a trei luni, cu sprijinul , un Atelier Romania EduCab

de teatru pentru copiii din mediul rural. Ce este EduCab? 
EduCab este un proiect prin care se doreşte stimularea şi 
construcţia capacităţii educaţionale din bibliotecile din 
România, în special cele din zona rurală. Cu ajutorul 
actriței Alice Nicolae, actriţa care trăieşte între Dumnezeu 
şi artă, au pus bazele unei prietenii trainice, în primul rând. 
Argeșeancă la origini, Alice Nicolae este motorul și 

i n s p i r a ț i a 
m u l t o r 
e v e n i m e n t e 
caritabile, se 
dedică celor 
care au nevoie 
de cunoștințele 
și puterea sa de 
m u n c ă ,  d e 
zâmbetul și de 
speranța ei.

Atelierul s-a desfășurat pe bază de exercitii, 
interactivitate, dar și informație teoretică. A avut ca temă 
principală cunoașterea de sine și conștientizarea barierelor 

personale care ne stau în cale, în frumoasa călătorie spre a fi 
noi înșine, în fața celorlalți. Ce au învățat? Cum să 
gestioneze emoțiile vorbitului în public și cu siguranță le-
au sporit încrederea, printr-o serie de jocuri și exerciții 
preluate din actorie. Finalul? Punerea în practică a unei 
piese de teatru. 

Izabela Iarca 
Bibliotecar

Biblioteca Comunală Aninoasa

Începând din luna iulie, la Biblioteca Comunală 
,,Ionel Cristescu” Mușătești, se desfășoară în a treia 
sâmbătă  a fiecărei luni, Cenaclul Literar „Dialoguri 
Culturale”, al cărui scop este dinamizarea culturii din 
localitate. Ținând cont că la Mușătești a funcționat de-a 
lungul timpului prima tipografie sătească, pe 24 noiembrie 
2018, la biblioteca din localitate a avut loc o dublă lansare 

de carte: „Picuri de timp”, volum de poezii scrise de 
autoarea Toteanu Elena și „Crucea Eroilor de pe muntele 
Caraiman”, volum dedicat de Paul Adrian Cristescu 
Eroilor Neamului Românesc, în care sunt prezentate 
imagini  cu muntele Caraiman și monumentul ridicat pe 
vârful muntelui Caraiman de regele Ferdinand I și regina 
Maria. 

La această întâlnire, au fost prezenți și oficialități  
din urbe, domnul primar, Oancea Constantin, ținând un 
discurs laudativ la adresa evenimentului desfășurat.

Gabriela Șendroiu
Bibliotecar

Biblioteca Comunală Mușătești

Atelier de teatru la Aninoasa

Dialoguri culturale

https://www.facebook.com/RomaniaEduCab/?__tn__=K-R&eid=ARADGUUiAF81X09eZoeJDVR_Fa1iO9s9z9bgEDWmZbVr1lfFWbzo93d9D3gksHUz65eZGMdfoaM2fwTH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKh4lOyh-PH5T4GCwsBflZY1wV2kZrDZ2WbUFbWBvw_vh4E6g_s9I_MZc9CkUT4tcUoGPUpwnNrEKU4oJCIt8aO30iTudiGahlXg0H5AxaUXRkRLfcqTPvSDDaRbK99ijyLnhw6Fuf0k80-ucOe-vpF_s2pdLaAvcbGhRnR27t67SwYFZ7m7ClLLpT_CRv1XvGq1sCc3s6aNf6A-F-kiv08crLAL4OfYBxWWfKWPyDtRDLr7pvO7HMUZqJwtllIsTu52Ywh_75La-ZaB0TXny99ZXm9RBNy4B_k4LoodIJSmQu5EYCtWxzZhE4XRqHDc75gk11kVWG7HM2K9-0pdKtj08DE0NCTOv0I9diiel6kYGR_Sa760kAwNBTvEMYl2KYzzU6n6CTF5sgWkj6a3vz-8VudpIinw9QnEcENcnhf54UVw1Bxzgck1M2c3eAOlz7uwXSTfBbfNrViP8spiViwiu1tHwMQcyh_npiNhmzI7c3Tj1YDYgR6eiOBg
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În data de 21 septembrie, în contextul comemorării 
Centenarului Marii Uniri, Biblioteca Comunală Vlădești, 
în cadrul parteneriatului pe care îl are cu Școala și Clubul 
Pensionarilor, s-a implicat și a organizat o întâlnire care a 
avut ca scop comemorarea Centenarului Marii Uniri. La 
această acțiune alături de pensionari, au participat și 
membri clubului de coding, Window for Future Vlădești-
Argeș.

Am dorit să 
t r a n s m i t e m 
sentimentele noastre 
d e  d r a g o s t e , 
c o m p a s i u n e  ș i 
respect pentru eroii 
neamului,informații 
istorice legate de 
participarea Armatei 
Române la Primul 
Război Mondial, și 
mai ales contribuția 
Eroilor Musceleni 
căzuți pe câmpurile 
de luptă.  Invitat 
s p e c i a l  l a  a c e s t 
eveniment, a fost 
domnul Constantin 

Peligrad, de la Mausoleul „Mateiaș”, care ne-a predat o 
adevărată lecție de istorie, vorbindu-ne despre participarea 
Armatei Române la Primul Război Mondial și mai ales 
despre contribuția Eroilor Musceleni căzuți pe câmpurile 
de luptă. 

Este datoria noastră, să ne amintim mereu de 
bunicii și străbunicii noștri, să ne gândim cât de mult și-au 
iubit țara și cât de mult au luptat pentru Unire, să încercăm 
să învățăm din lecțiile istoriei și, cu cât dobândim mai 
multe cunoștințe, cred eu, cu atât vom deveni mai înțelepți.

Steluța Jugănaru
Bibliotecar, 

Biblioteca Publică Vlădești

 Manifestările  dedicate Centenarului Marii Uniri 
din 1918 au început la Ștefănești vineri, 23 noiembrie, cu 
un eveniment cultural - comemorativ: „Oamenii Mari care 
au făcut România Mare!”. Evenimentul a fost parte a 
Proiectului Educațional „Ionel Brătianu și Marea Unire”, 
organizat de Centrul Cultural Ștefănești, Biblioteca 
Ștefănești, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Vintilă 
Brătianu” – Structura Școala Gimnazială Nr. 1, Nr. 2 și 
Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, 
la împlinirea a 91 de ani de la trecerea la cele veșnice a 

marelui om de stat Ion I. C. 
Brătianu (1864-1927). 

Ion I.C Brătianu, este 
c o n s i d e r a t  p ă r i n t e l e 
liberalismului românesc. A jucat 
un rol important în săvârșirea 
Marii Uniri din 1918. A deținut 
funcția de președinte al Partidului 
Național Liberal, fiind de cinci ori 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, urmând ca în 1923 să fie 
ales membru de onoare al 
Academiei Române. 

Doamnele profesoare de 
istorie Boariu Angela și Maria 
Dragomir au vorbit despre viața 
și activitatea lui Brătianu, le-au 

explicat celor prezenți importanța activității lui pentru 
România, iar la sfârșitul evenimentului a fost proiectat 
filmul Luciei Hossu Longin despre Ion I.C. Brătianu, 
dedicat actului istoric al constituirii statului național unitar 
român.

Mulțumim elevilor și cadrelor didactice pentru 
implicare! 

Filofteia Brebu 
Bibliotecar

Biblioteca Orășenească Ștefănești

Centenarul Marii Uniri la Biblioteca Publică Vlădești

Ionel Brătianu și Marea Unire
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