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Bibliotecile publice – teritorii ale 
cunoașterii și memoriei colective

EDITORIAL

Î
n perioada 23 – 25 mai 2019, s-a desfășurat Conferința ANBPR BiblioPUBLICA, 
cu tema „Bibliotecile publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei colective”, 

eveniment organizat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, în parteneriat cu Asociația 
Națională a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). 

În cadrul ediției de primăvară a Conferinței ANBPR au fost susținute prelegeri și ateliere 
ce au avut drept scop dialogul și diseminarea unor informații de actualitate legate de 

transformarea digitală și activitățile bibliotecilor publice din mediul urban și rural din România.

Abordând o temă de actualitate, Conferința ANBPR de la Sibiu a creat un cadrul 
profesional optim pentru dezbateri și schimburi de bune practici între profesioniștii 

bibliotecilor publice și liderii inovatori ai domeniului.

Evenimentul profesional s-a dorit a fi un spațiu autentic de experiment și inovație, oferind 
participanților posibilitatea de a reflecta asupra viitorului bibliotecilor și al profesiei de  

bibliotecar, în contextul următoarelor ateliere tematice:
1. Programe și proiecte de literație în biblioteci
2.Bibliotecile publice – agenți de combatere a știrilor false și a dezinformării
3.Inițiative de memorie locală și patrimoniu imaterial
4. Bibliotecile și transformarea digitală.

Printre invitații speciali la acest eveniment s-au numărat Hermina Anghelescu (School of 
Information Sciences, Wayne State University, Detroit, Michigan) și Joanna Burkhardt 

(University of Rhode Island Libraries, Kingston, Rhode Island) care au discutat despre rolul bibliotecilor în 
combaterea știrilor false. Participanții la conferință au avut ocazia de a interacționa cu reprezentanți ai 
Serviciului de Telecomunicații Speciale, ai firmelor Qulto, IME România, Soft Link România, ECDL 
România sau Școala de valori.

La această conferință am avut bucuria să prezint cel mai nou proiect pe care Biblioteca Județeană 
Argeș îl desfășoară, în colaborare cu ANBPR și ActiveWatch: Coliblite (COmmunity LIBraries 

and digital LITEracy skills for MLF children) și care a fost pilotat la Biblioteca Comunală din Vlădești-Argeș.

Activitatea filialei din Argeș a ANBPR a fost apreciată în mod deosebit. Munca depusă de 
bibliotecarii noștri a fost recunoscută și recompensată prin câștigarea premiilor la următoarele 

categorii:
ź Bibliotecarul Anului, premiu 

acordat pentru activitatea din 
anul 2017 doamnei Steluța 
Jugănaru de la Biblioteca 
Comunală Vlădești Argeș.

ź Cea mai bună publicație serială 
d e  s p e c i a l i t a t e :  r e v i s t a 
BIBLIOSPHERE, publicație 
serială trimestrială, editată de 
A N B P R  F i l i a l a  A r g e ș , 
disponibilă online.

 

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

Biblioteca Județeană Argeș
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Biblioteca pentru toți copiii – 
colecții și servicii pentru cei mici

Biblioteca pentru toți copiii – colecții și servicii pentru cei mici s-a numit dezbaterea organizată, în 
data de 25 aprilie 2019, de Biblioteca Națională a României și Asociația Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), în colaborare cu Asociația Harap Alb, acțiune la care au luat 
parte și reprezentanți ai Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș.

 La eveniment au participat 
edi tor i ,  profesori ,  scr i i tor i  ș i 
ilustratori din Suedia: Christina Björk, 
scriitor și fost președinte al Swedish 
Children's Book Academy (Svenska 
Barnboksakademin); Tilda Maria 
Forselius, scriitor și profesor de literatură 
pentru copii  la Universitatea din 
Stockholm; Ann-Margarethe Livh, 
politician, fost vice-primar în Stockholm; 
Lotta Silfverhielm, ilustrator; Gunilla 
Lundgren, scriitor; Karin Sohlgren, 
bibliotecar și editor (Mantra Lingua 
Publishing House). 

Din România au fost prezenți o serie 
de profesioniști: Cristina Dumitru Călinoiu, 
reprezentant al Bibliotecii Metropolitane 
București, Filiala pentru copii „Ion Creangă”; 
dr. Claudia Șerbănuță, reprezentant al 
Fundației Progress și al ANBPR; Arina 
Stoenescu, editor și translator; Fred Taikon, 

editor și activist pentru drepturile romilor; Ioana Crihana, director executiv al ANBPR; Melania Luana Butnariu, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov; dr. Adriana-Elena Borună, șef-serviciu Dezvoltare 
Instituțională, Biblioteca Națională a României.

Evenimentul a avut ca miză schimbul de experiență între oaspeții suedezi și specialiștii din România. În prima 
parte a întâlnirii a avut loc masa rotundă Literatura pentru toți copiii în colecțiile de bibliotecă, iar în cea de-a doua parte 
au fost puse în discuție diferitele tipuri de 
servicii de bibliotecă pentru copii.

Carmen Frîncu 
Bibliotecar

                                                                                 
Compartimentul Comunicarea 

Colecțiilor și Informare Comunitară

FORMARE 
PROFESIONALĂ
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Coliblite - COmmunity LIBraries and 
digital LITEracy skills for MLF children

COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for MLF children - COLIBLITE (Comunitățile, 
bibliotecile și competențe de alfabetizare pentru copii din familii cu educație redusă) este cel mai recent 
proiect unde Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș ia parte activă.

Proiectul european COLIBLITE este un proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul 
programului Erasmus+ și se implementează în 4 țări europene, iar în România se desfășoară în bibliotecile din 
județele: Argeș, Brăila, Brașov, Dâmbovița, Maramureș, Prahova, Sălaj.

Î n  p r i m a  e t a p ă  a 
proiectului s-a derulat atelierul 
de formare al formatorilor în 
domeniul competențelor și 
cetățeniei digitale, care s-a 
desfășurat în perioada 14-17 
martie 2019, la Brașov, eveniment 
realizat de Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România și ActiveWatch, 
Agenția de Monitorizare a Presei. Pe 
durata acestei instruiri, participanții, 
bibliotecari din bibliotecile publice, 
și-au dezvoltat capacitatea de a susține 
cursuri  de competențe digitale 

destinate copiilor și tinerilor, precum și altor actori sociali implicați în educația acestora, profesori, părinți sau 
lucrători sociali.  

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a fost reprezentată la acest atelier de către Gabriela Rădulescu și 
Oana Antonescu, bibliotecare în cadrul Secției pentru Copii și Tineret, care au implementat acest proiect ulterior în 
comunitatea din localitatea Vlădești, județul Argeș.

Transferul de competențe digitale s-a realizat prin activități interactive destinate elevilor (gimnaziu și liceu), 
care provin din familii cu educație redusă sau în situații sociale vulnerabile (sărăcie, abandon, migrație), părinților și 
profesorilor prezenți. Atelierele au abordat teme de interes actual precum: hărțuirea online (cyberbullying), consumul 
responsabil de informații, jocurile online ca instrument de educație, folosirea telefonului Smart și gestionarea timpului 
de ecran. 

Punând în centrul atenției elevii și 
nevoile lor de informare și socializare, prin 
biblioteca publică, proiectul susține crearea 
unei rețele locale pentru învățarea activă a 
cetățeniei digitale. 

Prin implicarea în astfel de proiecte 
destinate comunităților din mediul rural, 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 
Argeș se poziționează ca punct de reper în 
dezvoltarea digitală a comunității. 

Oana Antonescu,
  Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară

PROIECTE
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Campania de informare Votul meu contează!
În contextul promovării alegerilor europarlamentare, în luna mai 2019, Centrul Europe Direct din 

cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a încheiat campania de informare ”Votul meu contează!”.
Astfel, tineri din ani terminali, de la Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino” și de la Liceul Tehnologic 

”Constantin Brâncuși” din Pitești, au descoperit cum se desfășoară procesul electoral european, care este 
vârsta minimă pentru candidatură în funcție de țară și câți membri sunt în Parlamentul European. Au fost 
detaliate aspecte legate de rolul și atribuțiile Parlamentul European și cum acesta ia decizii în diferite domenii 
privind creșterea economică în statele membre, reducerea consumului de energie sau siguranța consumului de 

alimente etc.
De asemenea, tinerii au aflat 

i n f o r m a ț i i  d e s p r e  i n i ț i a t i v a 
cetățenească europeană, un instrument 
unic, care le permite cetățenilor din mai 
multe țări să se asocieze și să propună 
modificări legislative concrete pentru o 
cauză comună. Aceasta oferă ocazia 
tuturor cetățenilor să se implice direct în 
procesul democratic european și în 
politicile Uniunii Europene.

Toți participanții și-au manifestat 
interesul de a participa la vot pentru 
modernizarea școlilor și a spitalelor, pentru a 
primi ajutor în deschiderea unei afaceri, 
pentru crearea mai multor locuri de muncă și 
creșterea salariilor, pentru un mediu mai curat, 
pentru îmbunătățirea infrastructurii, pentru că 
doresc  mai  mul te  p ro iec te  europene 
implementate în județul Argeș, în vederea 
producerii unei schimbări în bine a vieții lor. 

Au fost vizionate câteva filme de pe site-ul oficial al Parlamentului European pentru a oferi posibilitatea 
participanților de a înțelege mai bine mecanismul procesului electoral existent la nivelul Uniunii Europene. 

Campania de informare, derulată în perioada februarie-mai 2019, a avut drept scop creșterea gradului de 
cunoaștere și conștientizare a tinerilor din mediul rural și urban cu privire la importanța implicării acestora în societate 
prin exprimarea liberă la vot.

Georgeta-Elena Ștefan Nicolescu,
Consilier comunicare

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

EDUCATIVE: Campanii de informare, 
conferințe, activități
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 În perioada 15-19 aprilie 2019, în cadrul Programului Național Școala Altfel – Să știi mai mult, să fii 
mai bun!, Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a oferit cadrelor didactice și elevilor din județul 
Argeș, oportunitatea de a participa la numeroase activități și vizite la bibliotecă.
 De-a lungul săptămânii, prin intermediul vizitelor organizate, au trecut pragul bibliotecii un număr de 

aproximativ 800 de elevi din Pitești 
și din diferite localități ale județului 
Argeș, precum: Mioveni, Băiculești, 
Recea, Cepari, Vedea, Purcăreni, 
Hârsești și Domnești. Peste 700 de 
elevi au participat la 25 de activități 
dedicate lor, organizate, în cea mai 
mare parte, de Secția pentru Copii și 
Tineret.
 Prin intermediul informațiilor 
oferite, aceștia au aflat condițiile prin 
care pot obține un permis la bibliotecă, 
cum pot împrumuta la domiciliu cărți din 
cele trei secții de împrumut: Beletristică, 
Știință și Tehnică și Sala pentru Copii și 
Tineret; despre posibilitatea de a studia în 
Sala de lectură a Depozitului General, la 
Colecții speciale, Religie și audiții 
muzicale, Presă, seriale și legislație.
 Elementele de interes în cadrul secției de 
Colecții speciale au constat în descoperirea 

unei cărți Liliput (Jean de La Fontaine, Fables), precum și a celei mai vechi cărți străine pe care o deține biblioteca,  
Epistolae familiares, de Cicero, tipărită la Lyon în anul 1545.
 La  sala de Presă, seriale și legislație, tinerii au văzut și au aflat informații referitoare la revistele: Convorbiri 
literare (primul număr a apărut la Iași în anul 1867, la care au colaborat Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, 
Vasile Alecsandri ș.a.) și Realitatea ilustrată (fondată în anul 1927, la Cluj).
 De asemenea, prin intermediul Centrului Europe Direct Argeș, tinerii au fost interesați să descopere informații 
referitoare la programele Uniunii Europene, oportunități de studiu într-o țară europeană, locuri de muncă prin programul 
Eures, precum și diferite proiecte prin care pot activa ca voluntari. Aceștia au primit broșuri, hărți, pliante și cărți poștale 
din partea centrului de informare europeană.
 Despre Compartimentul de Informare Bibliografică, aceștia au aflat că mediază accesul la informație pentru toți 

utilizatorii bibliotecii, asigurând activitatea de 
informare,  documentare și  îndrumare, 
referitoare la colecțiile de documente ale 
Bibliotecii Județene Argeș.
 La sala de Referințe electronice, tinerii au 
descoperit că pot oricând beneficia de acces 
gratuit la internet și că pot lista, imprima, scana, 
lamina documente importante pentru proiectele 
lor. 
 Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş 
reuşeşte cu prisosinţă să fie un centru 
informaţional, cultural şi ştiinţific semnificativ 
în peisajul comunicaţional românesc şi 
european.

Cristina Baciu, 
Bibliotecar 

    Compartimentul de Informare 
Bibliografică

Școala Altfel la Biblioteca Județeană 
Dinicu Golescu Argeș
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Europa – spațiu al diversității și al valorilor
Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a celebrat ziua de 9 mai 

2019 - Ziua Europei cu o serie de ateliere despre cetățenie activă și sesiuni de informare cu privire la 
oportunități de studiu în țări europene, la care au luat parte peste 300 de argeșeni. 

La cele 2 ateliere derulate, respectiv ABC-ul cetățeniei active - atelier despre valorile fundamentale 
ale Uniunii Europene și Mesaj către Europa – atelier interactiv despre elementele reprezentative ale Uniunii 
Europene, au participat elevii de la Școala Gimnazială ”Ion Pillat” din Pitești și Școala Gimnazială ”Vintilă 

Brătianu” din Ștefănești, care au transmis 
gândurile lor pentru Europa, totul în cadrul unor 
exerciții interactive.

În partea a doua a evenimentului, aflat la cea 
de a XI-a ediție, Emilia Szuszmann, consilier 
educațional, a vorbit tinerilor argeșeni despre 
condițiile de admitere la universități de renume din 
Danemarca, UK și Olanda, punctând faptul ca 
managementul carierei începe încă din anii de liceu.

Alexandra Ondrea, elevă a Colegiului Național 
”Zinca Golescu” din Pitești și câștigătoare în cadrul 
concursului Juvenes Translatores, organizat de 
Reprezentanța Comisiei Europene în România, a 
împărtășit experiența dobândită în urma participării la o 
competiție  europeană. 

Între atelierele de lucru și conferința adresată 
liceenilor de la Colegiul Național ”Alexandru Odobescu” 

Pitești, Colegiul Național ”Zinca Golescu” Pitești, Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino” Pitești și Liceul Teoretic ”Iulia 
Zamfirescu” din Mioveni, voluntarii Europe Direct Argeș au povestit, publicului larg interesat, despre elementele de 
identitate culturală a țărilor din Uniunea Europeană, făcând acestora turul ghidat al standurilor de prezentare a statelor 
europene.

Colțul fotografiei europene și concursul de cultură generală cu premii surprize au suscitat interesul 
participanților, care au plecat de la manifestare cu sentimentul că Uniunea Europeană are multe oportunități de oferit 
pentru cetățenii ei.

În cadrul evenimentului, au fost oferite baloane și stegulețe ale U.E., dar și materiale informative, broșuri, cărți 
poștale și pliante pe teme europene, provenite de la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene din Luxemburg.

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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Despre viitorul Europei la Rucăr
 Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu”Argeș a lansat o nouă serie 
de dezbateri cu cetățenii argeșeni despre viitorul Europei. 

 Prima dezbatere, organizată 
în luna iunie 2019, a avut loc în 
comuna Rucăr, județul Argeș, în 
colaborare cu Biblioteca Comunală 
Rucăr și s-a concentrat asupra 
modalităților în care Europa își 
poate modela viitorul, cu noi 
orientări de politică și noi priorități: o 
Europă care protejează, o Europă 
competitivă, o Europă echitabilă, o 
Europă durabilă, o Europă influentă. 
 Astfel, cei prezenți la eveniment 
au aflat care sunt și ce reprezintă cele 5 
noi recomandări de politică: 

1 .  o  E u r o p ă  c a r e 
protejează: cooperarea în 
domeniul apărării în cadrul 
UE trebuie să devină regulă și 
nu excepție;

2. o Europă competitivă: trebuie să actualizăm, să modernizăm și să transpunem în practică, sub toate 
aspectele sale, piața unică. Trebuie să investim în principalele capacități digitale ale Europei, să 
promovăm în continuare creșterea economică, trebuie să sprijinim în continuare transformarea pieței 
europene a forței de muncă;
3. o Europă echitabilă: trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a asigura incluziunea și 
egalitatea socială, să promovăm cu fermitate valorile comune care stau la baza Uniunii Europene, cum 
ar fi statul de drept, să avem acces la locuințe de calitate, eficiente din punct de vedere energetic și 
abordabile ca preț pentru toți cetățenii din Europa;
4. o Europă durabilă: trebuie să facem eforturi de combatere a schimbărilor climatice, trebuie să 
valorificăm la maximum potențialul uniunii 
energetice;
5. o Europă influentă: trebuie să avem în vedere 
dezvoltarea de relații solide cu țările din imediata 
vecinătate.

 Participanții, cadre didactice, reprezentanți ai 
administrației publice locale, asistenți sociali, pensionari, și-au 
exprimat preocupările, speranțele și așteptările, completând 
chiar și consultarea online despre viitorul Europei, direct din 
aplicația de mobil edarges.ro. 
 Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 
reprezintă ocazia potrivită pentru a aborda provocările și 
oportunitățile cu care se confruntă Europa în prezent. Modul în 
care le explicăm și în care comunicăm cu cetățenii europeni vor 
fi premise esențiale ale unei Uniuni mai unite, mai puternice și 
mai democratice.

Ionela Panait,
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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Eveniment editorial de excepţie la 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu“Argeş

CULTURAL

 Vineri, 30 mai 2019, la orele prânzului, Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ 
Argeş s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulţimea dornică să participe la o lansare de carte mult aşteptată: 
„Memoria muzicală argeşeană şi musceleană. Dicţionar“, autoare Lucreţia Picui. 
 Fiind un proiect editorial realizat sub egida Centenarului Marii Uniri, cartea a văzut lumina tiparului la 
o editură de prestigiu - Editura Şcoala Ardeleană din Cluj, în decembrie 2018, având o prezentare grafică de 
excepţie: hârtie velină de lux, semn de carte, cotor legat, supracopertă şi o copertă originală, realizată de 

nepoata autoarei, arhitect Ioana 
Ciurea Goţia.  
 Rodul unei cercetări asidue ce s-a 
întins pe mai bine de zece ani, cartea 
prezintă în mod ştiinţific, în stil 
dicţionar, aproape 400 de personalităţi 
argeşene şi muscelene, de la psalţi şi 
copişti de manuscrise, din vechime, 
până la compozitori şi interpreţi 
contemporani, de la făuritori de 
instrumente, la instrumentişti de renume 
mondial, de la lăutari vestiţi la solişti de 
operă sau de operetă, de la coregrafi şi 
etnografi la ansambluri şi formaţii corale, 
al căror renume a depăşit de mult graniţele 
ţării. 
 Prefaţată de doctor honoris causa, 
Viorel Cosma, cartea este singura de acest 
fel din ţară, aşa cum remarcă reputatul 

muzicolog: „Apariţia dicţionarului muzicii argeşene şi muscelene, primul dicţionar de acest gen din ţară, reprezintă 
un pas important al autoarei în valorificarea patrimoniului artistic local şi va constitui un îndemn şi pentru alţi 
cercetători de a încerca să îi urmeze exemplul şi curajul“.         
 Distinşii invitaţi care au conferenţiat despre această carte au fost: prof. dr. George Ene, prof. univ. dr. Mihail 
Diaconescu, critic şi istoric literar renumit, cel care a realizat postfaţa, Vasile George Dâncu, directorul Editurii 
„Şcoala Ardeleană“ din Cluj şi Octavian Mihail Sachelarie, directorul Bibliotecii Judeţene şi gazda acestui eveniment.   
 La finalul evenimentului au încântat publicul un tânăr talentat, George Popescu, elev la Secţia de Canto 
Popular, la Liceul de Muzică din Piteşti, minunata Andra Bivol Costea, mezzosoprană şi profesoară de canto la Liceul 

de Muzică din Piteşti, dar şi o pereche 
medaliată la dans sportiv, antrenată de 
cunoscutul coregraf al Centrul Cultural 
Piteşti, Alfred Schieb.  
 Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de 
autografe, acordate de autoarea Lucreţia 
Picui.  

Gabriela Tomescu
Bibliotecar                                                                                 

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară
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Evenimentul anului organizat de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș, sub egida Anului 
Cărții în România este Festivalul de C*ARTE – Triunghiul cunoașterii: carte, lectură, bibliotecă, ediția a 
III-a, desfășurat în perioada 13-16 iunie 2019.

Festivalul de C*ARTE a fost organizat împreună cu Consiliul Județean Argeș și în colaborare cu 
Primăria Pitești și s-a derulat sub auspiciile proiectului Respect pentru Valorile Naționale, proiect realizat de 
Consiliul Județean Argeș.

Festivalul a cuprins, în premieră, Târgul de carte în aer liber, unde, în zona pietonală din fața 
bibliotecii și-au expus oferta de carte zece 
edituri importante din România: Editurile 
Curtea Veche Publishing, Niculescu și Nemira 
din București, Editura Polirom (Iași), Editurile 
Ecou Transilvan și Eikon din Cluj Napoca, 
Editurile Diana, Trend și Usborne din Pitești, 
standul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
Pitești. 

Încă de la deschidere, piteștenii și-au 
arătat interesul pentru carte și lectură, prin 
prezența numeroasă la standurile cu carte.

Deschiderea oficială a Festivalului de 
C*ARTE   a avut loc joi, 13 iunie, ora 11.00, în 

holul principal al Bibliotecii Județene Argeș. Au participat și au luat cuvântul la eveniment oaspeți deosebiți: 
subprefectul Adrian Bughiu, Roxana Stoenescu, reprezentanta Consiliului Județean Argeș, Laurențiu Zidaru, 
viceprimarul municipiului Pitești, Dumitru Chirleșan, rectorul Universității din Pitești, Dumitru Tudosoiu, 
inspectorul școlar general, Araxy Negoșanu, directorul Centrului Cultural Județean Argeș, Cornel Popescu, 
directorul Muzeului Județean Argeș, Cristian Cocea de la Direcția Județeană pentru Cultură Argeș și jurnalistul Mihai 
Golescu.

Gazda și organizatorul acestui eveniment a fost Octavian Mihail Sachelarie, directorul Bibliotecii Județene 
Argeș, alături de care au fost prezenți scriitori, ziariști, profesori, oameni de cultură, care au transmis mesajele lor de 
felicitări și aprecieri pentru acest eveniment cultural deosebit.

Întreg parcursul celor patru zile ale  Festivalului de C*ARTE  a fost  un periplu în lumea culturii autentice, cu 
numeroase lansări de carte, conferințe tematice, serate muzicale și activități interactive dedicate copiilor, donații de 
cărți dar și de materiale informative pe teme europene provenite de la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

Au concertat pentru argeșeni Ducu Bertzi, Marcian Petrescu și  trupa Trenul de noapte, Mike Godoroja&Blue 
Spirit, trupa Heartbeat (Adrian și Andrei Tase).

Festivalul de C*ARTE a fost un 
eveniment de anvergură, deosebit de important 
la nivelul județului Argeș, cu o frumoasă 
influență în rândul populației.

„Iubiți cartea! Asta înseamnă că vă iubiți 
pe dumneavoastră înșivă” este mesajul 
semnificativ desprins din discursul domnului 
Mihai Golescu, directorul Ziarului „Argeșul”.

Cristina Baciu 
Bibliotecar 

    Compartimentul de Informare 
Bibliografică

Festivalul de C*ARTE –Triunghiul cunoașterii: 
carte, lectură, bibliotecă
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Remember Toma Biolan – la 15 ani de la 
trecerea la cele celeste

 Joi, 13 iunie 2019, la ora 18.00, Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş a 
găzduit un eveniment deosebit, dedicat celui care a fost Toma Biolan, o personalitate complexă, ce a marcat 
timp de aproape patru decenii viaţa culturală argeşeană. 
 Evenimentul, care s-a dorit a fi un omagiu adus poetului, dramaturgului şi secretarului cultural al 
Teatrului „Alexandru Davila“ din Piteşti, a reunit un număr impresionant de oameni care au dorit să fie 
prezenţi la acest moment de aducere aminte. 
 Octavian Mihail Sachelarie, directorul Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu“ Argeş şi gazda acestui 

eveniment, a luat cuvântul în 
deschidere, punctând câteva aspecte 
din viaţa şi opera lui Toma Biolan, 
subliniind faptul că un om de cultură 
de talia acestuia trebuie cunoscut şi 
apreciat mai bine de generaţiile de azi. 
Alături de Octavian Mihail Sachelarie, 
din prezidiu au făcut parte şi poetele 
Cristina Onofre şi Magda Grigore, dar şi 
soţia poetului omagiat, Virginia Biolan, 
fostă profesoară de engleză.
 Invitată la acest eveniment, Cristina 
Onofre şi-a amintit cu plăcere de „omul de 
o mare fineţe“ şi a recitat câteva poezii 
scrise de acesta. 
 Renumita poetă Magda Grigore ne-a 
mărturisit că, deşi nu l-a cunoscut personal 
pe Toma Biolan, citindu-i opera, a 
descoperi t  „un profesionis t  rămas 
independent în vocaţia sa de scriitor matur, 
dincolo de câteva nume sonore care l-au 

sprijinit în anii debutului”. 
 Viaţa lui Toma Biolan a fost legată de revista „Argeş” şi de Teatrul „Al. Davila”. Ca scriitor, Toma Biolan a 
debutat în colecţia „Biblioteca «Argeş»” (în 1970, cu Templul grec), iar ca poet, abia în 1979, cu Pasărea paradisului. 
Gheorghe Tomozei, Geo Dumitrescu, Laurenţiu Ulici, Alex Ştefănescu, Paul Everac, Petru Mihai Gorcea, Val 
Condurache, Mihail Diaconescu l-au apreciat şi l-au încurajat în demersul său scriitoricesc. 
 O surpriză a constituit-o prezenţa, la 
eveniment, a doi dintre cei mai iubiţi actori 
piteşteni, Luminiţa Borta şi Puiu Mărgescu, 
care l-au cunoscut pe Toma Biolan în 
ipostaza de secretar cultural al Teatrului 
„Alexandru Davila“ din Piteşti. În semn de 
omagiu, aceştia au delectat publicul 
prezent în sală cu unele dintre cele mai 
reuşite aforisme şi maxime, scrise de 
Toma Biolan.    
 În încheiere, Virginia Biolan, soţia 
celui omagiat, i-a invitat pe toţi cei 
prezenţi în holul bibliotecii pentru a se 
bucura de o expoziţie dedicată acestui 
mare om de cultură argeşean.   

Tomescu Gabriela
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea 
Colecţiilor 

şi Informare Comunitară



13

Învăţămintele ultimului secol 
pentru România secolului XXI

 Acesta este titlul conferinței publice a prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele Societății de Științe 
Istorice din România, care a avut loc marți, 7 mai 2019, la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș. 
 Miezul dezbaterii l-a constituit analiza dezvoltării economiei României în ultimii 100 de ani. În această 
perioadă, au fost două etape distincte de recuperare a decalajelor economice și de apropiere față de nivelul mediu 
european: una de la sfârșitul anilor 1950 până la sfârșitul anilor 1970, iar cea de-a doua, din anul 2000 până în 
prezent.
 La eveniment au participat profesori de istorie, membri ai Asociației Naționale „Cultul Eroilor”, 
muzeografi, oameni de cultură și elevi pasionați de istorie de la școlile din Pitești. A fost remarcată prezența prof. dr. 

Cornel Popescu, președinte al filialei locale a Societății 
de Științe Istorice, a prof. dr. Elena Ștefănică, inspector 
școlar de specialitate, acad. Gheorghe Păun, a istoricilor 
George Rotaru și Ștefan Dumitrache, ec. Ștefan 
Alexandrescu, președinte la „Cultul Eroilor” etc.
 Dezbaterile au fost antrenante, iar finalul lor s-a axat 
pe activitățile Societății de Științe Istorice. 
 „În primul rând, se cuvine să știm că destinul țării și al 
nostru, al tuturor, a fost și este strâns legat de cele ce se 
întâmplă în Europa și în ansamblul lumii”, a declarat dl. 
Bogdan Murgescu, prof. univ. la Universitatea din București.

Motreanu Marius
Bibliotecar

Compartimentul Comunicare, Media, Evenimente și 
Editoriale

VERNISAJE ȘI EXPOZIȚII

Femeia...
 Sala de Presă și Legislație din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș a 
realizat, în perioada 1-31 martie 2019, o expoziție de fotografie și articole din revista 
,,Ilustrațiunea română” (1929), reprezentând femeia în perioada interbelică. 
 Perioada interbelică a fost o perioadă  în care a luat naștere emanciparea femeii, 
aceasta trecând de la stadiul de femeie de casă la cel de doamnă în societate. În acele 
timpuri, femeia câștigase deja o mulțime de drepturi: purta pantaloni, putea avea părul 
tuns, făcea sport împreună cu soțul, se plimba cu bicicleta. Alte dovezi ale emancipării 
feminine sunt apariția concursurilor de frumusețe, presa feminină și lupta pentru 
drepturile femeii.
 Pe lângă imaginea femeii emancipate, care lupta pentru drepturile ei, conștientă 
fiind de noul rol pe care trebuia să-l îndeplinească în societate, presa interbelică 
înfățișa și imagini şi articole ale femeii gingașe, sensibile, pure, delicate, preocupate 
de modă și gastronomie, de decorațiuni interioare, de arta de a stăpâni codul bunelor 
maniere. Aceste nevoi utopice erau direct legate de cerințele epocii, existând o nevoie 
psihologică dar și una pragmatică cu scopul realizării contractului de lectură dintre 
publicul care avea anumite așteptări și ziarul sau revista care avea  nevoie de cititori 
pentru a supraviețui.
 Arta de a fi frumoasă înseamnă pentru femei în aceste vremuri şi a face sport, a-ţi 
petrece cât mai multă vreme în natură: pielea bronzată, odinioară semn al „condiţiei 
umile”, devine acum un semn al reuşitei sociale. Cerințele vieții mondene obligă 
femeile să apară în rochii de seară, fără mâneci și mult decoltate, iar pentru întreţinerea 

frumuseţii, acestea apelează tot mai mult la coafor, croitoreasă, manichiuristă.
 

         Mihaela Nicolescu
Bibliotecar

                                                                                 Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară
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ȘTIRI

· Bătălia Cărților – un proiect de neoprit - cea de-a șasea ediție a Concursului Național de Lectură 
Bătălia Cărților  a fost lansată cu entuziasm în județul Argeș. Organizat de Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș în colaborare cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR) și Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, concursul are ca scop stimularea lecturii în rândul 

copiilor și adolescenților. Se va derula în perioada 
aprilie-octombrie 2019 și va cuprinde două categorii 
de vârste: 11-13 ani și 14-18 ani. Astfel, prin acesta, 
vor fi popularizate cărţile de valoare destinate copiilor 
şi adolescenţilor, se va pune 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 concursului „Bătălia cărţilor” va avea loc în luna 
octombrie 2019 şi va cuprinde: dezbaterea “Convinge-
mă să citesc!”, în cadrul căreia participanţii vor susţine 
cartea preferată şi vor răspunde la întrebări pe marginea 
cărţilor citite. 
Elevii care intenţionează să participe la concurs trebuie să 

ştie că vor fi acordate premii finaliştilor concursului pentru cea mai bună fișă de lectură si cea mai apreciată carte, 
care va deveni „Cartea anului” însă, premiul cel mare va consta în câte un dispozitiv mobil de comunicații tip 
TABLETĂ, acordat Cititorului anului desemnat pentru fiecare categorie: 11-13 ani și 14-18 ani.
Înscrierea se poate face la Secţia Beletristică și Secția Tinerilor, prin completarea unei Fişe de înscriere. Nu uita: 
„Lectura te face învingător”!

Mihaela Penaru 
Președinte ANBPR-Filiala Argeș

· Salonul Internațional de Carte Bookfest 2019 - cea de-a XIV-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest a 
avut loc în perioada 29 mai – 2 iunie 2019, la Complexul Expozițional Romexpo din București, iar invitatul de onoare al 
acestei ediții a fost Marea Britanie. Acest eveniment a fost organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida 
Federației Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Ambasadei Marii Britanii 
din București.
 Bookfest este cel mai important salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a 
reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă. Începând din 2012, Bookfest s-a extins și în alte orașe din România 
și Republica Moldova – Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Tîrgu Mureș, Brașov și Chișinău. 
 Și în 2019, Biblioteca Județeană Argeș a participat la acest Salon de carte de unde a achiziționat un număr de 104 
titluri (beletristică, cărți pentru copii și cărți din diferite domenii).
 „În căutarea corpului regăsit“ de Vintilă Mihăilescu, a fost cea mai cumpărată carte de la Polirom, iar Nemira a 
vândut cele mai multe exemplare din „Foc şi Sânge“ de George R.R. Martin. „Căţeluşul şchiop“ de Elena Farago a fost 
preferată la Arthur retro, „Casa bântuită“ de Shirley Jackson a fost favorită la Litera, iar Curtea Veche a avut succes cu 

volumul preşedintelui Klaus Iohannis - „EU.RO - Un dialog 
deschis despre Europa”. 
 Cea mai vândută carte de la Editura Humanitas a fost 
"Melancolia" de Mircea Cărtărescu, iar preferata copiilor a fost 
„Şcoala pentru Bine și Rău” de Soman Chainani de la Editura 
Arthur.
Editurile românești, mari sau mici, specializate în ficțiune sau 
non-ficțiune, autori români  sau străini, au fost prezenți la 
Bookfest 2019 cu o serie de titluri noi. 

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar                                                                                

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară
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SE ÎNTÂMPLĂ ÎN BIBLIOTECILE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Caravana NES(U)PUSELE  - o aventură 
DE BASM prin satele și orașele mici 

din România
 În luna mai 2019, a debutat CARAVANA NES(U)PUSELE, un proiect De Basm - Asociația Scriitorilor 
pentru Copii și Adolescenți, care a constat într-o serie de ateliere educative ce au avut ca punct de plecare cartea 
Nes(u)pusele – 100 de femei pentru 100 de ani de Românie modernă (vol.1), publicată în octombrie 2018 în 
contextul celebrării Centenarului României.
 Timp de o lună și jumătate, scriitoarele Iulia Iordan, Laura Grunberg, Cristina Andone, Adina Rosetti și 
Victoria Pătrașcu au călătorit pe drumuri de țară cu poveștile Nesupuselor în bagaje. Derulate în biblioteci și școli 
din 7 județe și 35 de localități, marea majoritate din mediul rural, atelierele au oferit exemple documentate în 
carte, dar au colectat și poveștile unor Nesupuse, încă anonime, precum si materiale pentru dezvoltarea și 
îmbogățirea platformei online Nes(u)pusele (  cu noi exemple de femei care au realizat ceva www.nesupusele.ro)
pozitiv pentru semenii lor sau în comunitatea acestora. 
 Atelierele interactive, care s-au bazat în principal pe folosirea de tehnici de scriere creativă/storytelling, 
desen-ilustrație, dialog și dezbatere, au fost susținute de autoarele cărții și s-au adresat copiilor preadolescenți (8-
12 ani). Participanții au primit, printr-o metodologie de tip non-formal, din sfera educației prin cultură, o 
multitudine de informații și cunoștințe din diversele domenii în care s-au remarcat Nes(u)pusele - literatură, arte, 
științe, sport, societate civilă, precum și date despre contextul social, politic și cultural în care acestea s-au 
manifestat. 
 Copiii au fost stimulați să-și folosească amintirile legate de familie, de cercul de apropiați sau cunoștințele 
pe care le au despre istoria comunitații din care fac parte pentru găsirea de Nes(u)puse locale și de istorii trăite care 
merită să fie înscrise în memoria colectivă. Aceste exemple vor fi publicate și promovate pe platforma online - 
secțiunea  și vor fi folosite pentru seria de 5 podcasturi, care va fi https://nesupusele.ro/cine-e-nesupusa-din-viata-ta/ 
lansată la finalul proiectului, în septembrie 2019.
 Mini-caravanele regionale au poposit și în județul nostru în bibliotecile publice din localitățile Vlădeşti, 
Aninoasa, Hârtieşti și Boteni. Plăcut impresionată, autoarea Laura Grunberg a ținut să remarce: “Zona Câmpulung 
este o minune. Am fost pe urmele lui Petre Ţuţea şi Ion Chelcea (Boteni), am aflat că Hârtieşti chiar vine de la "oamenii 
cu hârtii" care îşi revendicau pământurile la muntele Athos. Am descoperit nesupuse ca tanti Justina (Mamolaru) din 
Vlădeşti. I-a spus soţului că trebuie să facă o cameră în pod pentru fân şi porumb, dar de fapt şi-a făcut acolo un mic 
muzeu de costume populare de o mare valoare. În fiecare săptâmână merge la biserica îmbrăcată din cap până în 
picioare în straie tradiţionale. La Hârtieşti, Valeria Pravăţ, fostă profesoară de istorie a scris singura monografie a 

comunei. Cât despre ateliere...cu se să 
încep?” Mulţumesc celor 4 bibliotecare de 
basm: Steluţa Jugănaru, Izabela Iarca, 
Florina Pătru, Mihaela Deliu”.
 Caravana NES(u)PUSELE își propune să 
contribuie la educația pentru egalitatea de gen 
și la accesul la cultură al copiilor din mediul 
rural și din zonele defavorizate socio-cultural. 
Prin difuzarea pe scară largă a unor ateliere 
care promovează modele feminine puternice 
și  valori  fundamentale ale societăți i 
con temporane  -  c rea t iv i t a t e ,  cu ra j , 
perseverență, empatie, solidaritate, libertate, 
participare, toleranță - Nes(u)pusele pot 
deveni modele de viață pentru fete și, prin 
destinul lor exemplar, pot schimba și percepția 
băieților asupra rolului femeilor în societate.
 

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR – Filiala Argeș

http://www.nesupusele.ro
http://www.nesupusele.ro
https://nesupusele.ro/cine-e-nesupusa-din-viata-ta/
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