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Catalogarea documentelor de bibliotecă – 
munca nevăzută din spatele cărților

EDITORIAL

"Bazată pe standarde, catalogarea este la fel de mult o artă ca și o 
știință"

(William E.Studwell)

Meseria de catalogator este într-adevăr un "meșteșug" care se face cu 
pricepere, cu artă și chiar cu dăruire, dar și cu multă responsabilitate. 

De la catalogatorul tradițional la cel modern și mai apoi la cel contemporan, 
meseria de catalogator a parcurs diferite etape determinate de dezvoltarea 

tehnologiei, de nivelul cunoștințelor biblioteconomice și de responsabilitățile care au 
fost atribuite catalogatorului, de instrumentele de care acesta dispune, dar și de nevoile și 
specificul fiecărei biblioteci. 

Catalogarea reprezintă o disciplină bazată pe rigoare, iar catalogatorul - 
personajul nevăzut din spatele cărților - este cel care creează instrumentele de 

căutare pentru utilizatorii bibliotecii, adaptându-le mereu noilor exigențe ale acestora.

Activitatea este complexă și cuprinde ansamblul operațiunilor efectuate din 
momentul intrării documentului în bibliotecă până la punerea acestuia la 

dispoziția utilizatorului: catalogare descriptivă, controlul datelor de autoritate, administrarea 
bazelor de date și OPAC, construirea fișierelor de autoritate pentru autori persoane fizice sau 
titluri uniforme etc.

Este o meserie care evoluează, fiind 
supusă continuu unor noi provocări 

deoarece catalogatorul trebuie să-și folosească 
toate competențele pentru crearea uniformă și cu 
maximum de rapiditate a resurselor de informații 
puse la dispoziția publicului cititor. 

Și chiar dacă unii spun că viitorul 
catalogării este incert deoarece din ce în 

ce mai multe agenții comerciale sunt gata să-și ofere 
serviciile, iar marile magazine online oferă interfețe 
intuitive, prietenoase, ușor de folosit pentru 
utilizatorii care caută informație diversă, precum și 
descrieri ale publicațiilor, catalogatorii profesioniști 
își vor avea locul lor bine determinat în bibliotecă, 
deoarece sunt o parte a comunităților pe care le 
servesc și pot determina cel mai bine modul în care 
membrii lor pot accesa în mod optim informațiile 
deținute de bibliotecă.
 

Lucreția Frusina-Vlad
Șef serviciu, 

Catalogare și Informare bibliografică
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Vizită de documentare și informare

Centrul Europe Direct Argeș a organizat, în data de 11 septembrie 2019, o vizită de lucru, în scopul 
informării și al schimbului de bune practici, pentru bibliotecarii comunali din județul Argeș care au desfășurat 
activități de multiplicare de informații pe teme europene și care au participat la evenimentele derulate de Centrul 
Europe Direct Argeș - Biblioteca 
Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș. 

Ziua a început cu o vizită de 
informare și documentare la Biblioteca 
Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea, 
unde au avut loc prezentări despre 
serviciile oferite, activitățile derulate și 
proiectele de succes care au fost 
câștigate de-a lungul anilor, printre care 
și Centrul Europe Direct Vâlcea. 

Reprezentanții de la Biblioteca 
Publică ”Antim Petrescu” din Păușești-
Măglași, județul Vâlcea au vorbit 
despre inițiativele lor de suflet și au 
oferit exemple de bune practici despre 
proiectele europene din comunitatea 
locală.

În cadrul Asociației Vatra Park 
au fost oferite informații despre 
tipologia afacerilor sociale și a beneficiilor aduse de acestea în comunitățile rurale, importante surse de inspirație 
pentru bibliotecarii din județul Argeș. Aceștia au avut parte de o experiență inedită pe Aleea Terapeutică a asociației, 
construită pe principiul economiei sociale. 

La finalul zilei, conacul lui 
N i c o l a e  B ă l c e s c u ,  o  b i j u t e r i e 
arhitectonică a secolului al XIX-lea, i-a 
purtat pe multiplicatorii de informație 
europeană în timpuri vechi, aceștia 
identificând o parte a bunurilor culturale și 
de patrimoniu din viața marelui scriitor, 
istoric și revoluționar român.

Georgeta-Elena Ștefan 
Nicolescu

Consilier comunicare,
Centrul Europe Direct din cadrul

Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș

FORMARE 
PROFESIONALĂ
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Ora să ȘTIM – final de proiect
În perioada februarie – iulie 2019, la Biblioteca Județeană Argeș s-a derulat un nou proiect - Ora să 

ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-10 ani. Ora să 
ȘTIM a fost o inițiativă națională care a avut drept obiectiv încurajarea copiilor și stimularea interesului 
acestora pentru lectură și STEM, prin activități de citit cu voce tare, experimente și sesiuni de întrebări prin 
intermediul cărora cei mici au învățat despre mediul înconjurător. 

Proiectul s-a bazat pe studii 
științifice care arată că, în special la 
vârsta școlii primare, abordarea 
subiectelor și întrebărilor legate de 
știință, tehnologie, informatică şi 
matematică (ŞTIM) are impact asupra 
modului în care copiii se exprimă și a 
formării abilităților lor de lectură. 
Activităţile au generat un interes 
deosebit față de comunicarea verbală şi 
alte forme de comunicare, deoarece 
participanții au fost nevoiți să identifice și 
să descrie fenomenele cercetate și să-și 
exprime gândurile și ideile. 

Implementarea proiectului "Ora să 
ȘTIM" în România a fost gestionată de 
către Fundația Progress. Beneficiarii au fost 
bibliotecarii din 155 de localități, din 12 
județe din țară: Argeș, Bihor, Dâmbovița, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, Prahova, 
Mureș, Neamț, Sălaj, Vâlcea și Vrancea.

La atelierele ȘTIM, pornind cu o lectură interactivă, întrebând și căutând explicații, copiii au descoperit 
noțiuni elementare despre lucrurile și fenomenele din jurul lor. Ei au lucrat, în bibliotecă, asemănător oamenilor de 
știință: observând, adresând întrebări, formulând idei, ipoteze, experimentând, punând în practică ceea ce au 
descoperit și transmițând concluziile la care au ajuns.

În ultimele 6 luni, 14 bibliotecari argeșeni, din localitățile Hârsești, Săpata, Rucăr, Merișani, Aninoasa, Beleți-
Negrești, Buzoiești, Lerești, Bradu, Topoloveni, Mușătești, Morărești, Leordeni și Pitești au făcut din bibliotecile lor 
mici laboratoare în care copiii între 3 și 10 ani au fost liberi să exploreze teme din domeniile STEM cum ar fi: corpul 
uman și simțurile, sistemul solar, geografia planetei, fauna și flora lumii, fizica și chimia. Folosind ca sursă de energie 
mirarea celor mici și curiozitatea lor înnăscută, bibliotecarii au deschis cărțile, au citit și au experimentat alături de 
aproape 7000 de copii în 460 de activități.

Finalul proiectului a fost marcat printr-
un eveniment ce a avut loc la Muzeul Național 
Cotroceni, unde au fost decernate diplome, în 
semn de recunoștință pentru implicarea activă 
a bibliotecarilor. Evenimentul a fost organizat 
de Fundația Progress în parteneriat cu 
Deutsche Telekom Stiftung și a avut tema: 
„Educație și tehnologie în mediul rural 
românesc”.

Proiectul Ora să ȘTIM a oferit copiilor 
o alternativă plăcută la modul tradițional de 
învățare. Ne dorim ca aceste comunități 
formate să continue realizarea activităților, să 
promoveze tehnologia STEM pentru că astfel, 
pot contribui la evoluția tinerilor din toată țara. 

Gabriela Rădulescu,
  Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară

PROIECTE
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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 1-26 iulie 2019, 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 la lectură și joc, o serie de activități dedicate copiilor cu vârsta cuprinsă între 4-13 ani. 

Cursurile și atelierele s-au desfășurat cu titlu gratuit, iar programul de activități a cuprins:
· Laboratorul de distracție – activitate în cadrul căreia micuții au explorat lumea magică a 

experimentelor. Ele au dezvoltat copiilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege 
esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi de interpretare a datelor experimentale, stimulând 
interesul faţă de cunoaştere. Atelierul s-a 
adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 4-6 
ani.

· Fabrica de idei – atelier de creație, în 
cadrul căruia copiii au lucrat în echipă. 
Participanții au creat, prin diferite tehnici, 
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.

· 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, creativitate și argumentare în contextul discursului.

· Reinventează - 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.

Impactul pe care l-a avut ce-a de-a patra 
ediție a proiectului Biblioteca din vacanță 
asupra comunității argeșene a fost mare, având 
în vedere numărul de participanţi (100 de copii) 
şi a aprecierilor 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 
ingredientele sigure ale unei veri de neuitat, la 
bibliotecă. 

Oana Adriana Antonescu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea
Colecțiilor și Informare Comunitară
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Vocea mea în Europa!

EDUCATIVE: Campanii de informare, 
conferințe, activități

În perioada 2-5 septembrie 2019, Centrele Europe Direct Argeș, Bistrița și București au organizat 
școala de vară “Vocea mea în Europa!”, dedicată celor mai implicați voluntari ai centrelor de informare 
europeană.

În cadrul cursului de formare derulat pe parcursul a trei zile, un număr de 24 de tineri din diferite regiuni 
d in  România  ș i - au  dezvo l t a t 
creativitatea și competențele de 
c o m u n i c a r e  p r i n  i n t e r m e d i u l 
imaginilor. Aceștia au prezentat 
realitatea mediului în care trăiesc prin 
fotografii și au transmis emoțiile din 
spatele acestora cu ajutorul metodei 
non-formale photovoice.  

Această metodă de comunicare a 
dat șansa tinerilor să răspundă la mai 
multe întrebări, dintre care cele mai 
relevante fiind: „Ce mă face să fiu un 
cetățean european mândru?”, „Care sunt 
proiectele europene de succes din jurul 
meu și care e povestea lor?”, „Cum ajunge 
Uniunea Europeană aproape de mine?”. 

Prin crearea unui spaţiu de discuţie 
în cadrul comunităţii, tinerii și-au împărtăşit 
propriile nevoi, dorinţe şi perspective asupra 
v i i t o r u l u i  U E ,  a u  r e fl e c t a t  a s u p r a 
problemelor pe care le întâmpină şi asupra 

unor posibile soluţii. 
Obiectivele acestei acțiuni au presupus creșterea implicării tinerilor în procesul decizional european prin crearea 

unor povești din fotografii a Europei viitorului lor, privită în paralel cu realitatea din comunitățile în care trăiesc.
Entuziasmați și dornici să comunice, să socializeze și să învețe noi metode de a-și exprima opiniile, tinerii 

voluntari au fost provocați la diferite jocuri de creație despre ei și despre comunitatea în care trăiesc, despre asumarea unei 
atitudini civice active prin formularea unui context al beneficiilor statutului de țară membră a UE, a cărei cetățeni suntem. 

În ciuda diferențelor de vârstă și mediu, atât elevi de liceu cât și studenți au reușit, prin metoda de educație non-
formală folosită, să dea dovadă de cooperare, implicare și comunicare, astfel încât au îndeplinit cu succes obiectivele 

acestei acțiuni.
Părerile turiștilor, poveștile expuse, 

conexiunile dintre oameni și integrarea în 
comunitatea europeană, străini plecați și reveniți 
în țară, dezvoltarea orașului cu fonduri europene, 
toate aceste povești au fost încadrate în fotografii. 
Participanții au realizat, în echipe mixte, 4 
expoziții minunate care pot fi vizualizate la sediul 
fiecărui centru pe parcursul lunilor viitoare.

La finalul acestui curs de formare toți 
participanții au fost felicitați și recompensați 
pentru implicarea lor în comunitate, fiind 
totodată încurajați să continue pe același drum și 
să transmită generațiilor viitoare mesajul că doar 
împreună vor schimba lumea.

   	 Georgeta-Elena Ștefan Nicolescu
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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Despre viitorul Europei la Vlădești și 
Valea Mare Pravăț

Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu”Argeș a lansat în 2019 o nouă 
serie de dezbateri cu cetățenii argeșeni despre viitorul Europei. 

După Rucăr, următoarele 2 dezbateri au avut loc la Vlădești și Valea Mare Pravăț, județul Argeș, în 
colaborare cu Biblioteca Comunală Vlădești și Biblioteca Comunală Valea Mare Pravăț și s-au 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 cele 2 
evenimente au aflat care sunt și ce 
reprezintă cele 5 noi recomandări de 
politică: 

1. o Europă care protejează: 
cooperarea în domeniul apărării 
în cadrul UE trebuie să devină 
regulă și nu excepție;

2. o Europă compet i t ivă : 
t r e b u i e  s ă  a c t u a l i z ă m ,  s ă 
modernizăm și să transpunem în 
practică, sub toate aspectele sale, 
piața unică. Trebuie să investim în 
principalele capacități digitale ale 
E u r o p e i ,  s ă  p r o m o v ă m  î n 

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 de la Vlădești, consilieri și personalități locale printre care și domnul Stroe Ion, autor și cunoscut 

promotor al tradițiilor locale românești, alături de membrii activi ai Asociației Clubul Pensionarilor din comuna Vlădești 
și-au exprimat părerile cu privire la diferite norme europene, dar au vorbit și despre necesitatea măririi subvențiilor în 
agricultură, relocarea, prin diferite inițiative locale, a pământului nemuncit de unii proprietari, asigurarea siguranței 

localnicilor și îmbunătățirea turismului prin 
directive clare.

Participanții de la Valea Mare Pravăț, 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
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Terra sau Planeta Albastră este a treia după distanţa faţă de soare şi a cincea ca mărime. Pâmântul 
ascunde o mulţime de lucruri interesante, despre care am putea vorbi zeci de ani de-a rândul şi tot nu am 
termina, pentru că trebuie să recunoaştem: nimeni nu ştie absolut totul despre infinita planetă.

Cele 6 continente ale Pământului sunt: Africa, Antarctica, Asia, Australia (Oceania), Europa și America 
cu subdiviziunile: America de Nord și America de Sud. Fiecare continent în parte este plin de mistere ce așteaptă 

să fie descoperite.
În acest context, Secția 

Tinerilor din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a 
d e z v o l t a t  p r o i e c t u l  ” O c o l u l 
pământului pe 6 continente”, o 
geografie distractivă. În cadrul 
atelierelor, copiii au descoperit 
câteva dintre lucrurile neștiute, 
despre fiecare continent în parte. 
Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă 
de 5 luni (februarie–iunie 2019), având 
o frecvență lunară. 

Din Europa, bătrânul continent, 
am ales Italia, o țară plină de culoare. Am 
făcut un tur al celor mai mare orașe: 
Roma, Florența, Veneția, am vizitat casa 
Julietei, am făcut plimbări cu gondolele și 
ne-am oprit să admirăm cei mai impunători 
vulcani activi, Etna și Vezuviu.  

Pentru că nu am putut vedea o erupție 
vulcanică adevărată, am creat una ca și experiment, spre deliciul participanților, astfel aceștia au realizat că forțele naturii 
nu pot fi controlate.

 În Asia, cel mai mare continent, am descoperit o țară plină de istorie și onoare, China, cu construcțiile sale 
impunătoare, împărați și samurai. Chinezii au pus mare preț pe stele, cercetându-le și cartografiindu-le, așa micuții noștrii 
astronomi au descoperit Scorpionul, constelația cu cele mai multe stele.

De asemenea, aceștia au aflat că Egiptul, țara faraonilor, mumiilor și zeilor se află pe două continente: Africa și 
Asia. Egiptenii, oameni erudiți, sunt prima civilizație care a realizat o știință din măsurarea timpului. Cel mai vechi cadran 
solar a fost descoperit în afara unui mormânt din Valea Regilor în 1550 î.Hr.-1070 î.Hr.

America, țara tuturor posibilităților, a încântat privirea participanților cu impozanța zgârie-norilor, cu metropolele 
sale aglomerate dar mai ales cu felul în care sărbătoresc ziua de 4 iulie, ziua Americii.	 F o c u r i  d e  a r t i fi c i i  c a r e 
luminează cerul, confetii, stegulețe și baloane de săpun sunt câteva din minunățiile care fac sărbatoarea mai frumoasă.

Australia este a șasea țară din lume ca mărime și cel mai mic continent, unde cangurul şi pasărea emu sunt 
emblematice pentru aceste ținuturi îndepărtate și 
figurează pe stema statului. Majoritatea florei și 
faunei de pe continentul australian nu poate fi 
găsită în alte zone ale lumii. Ecosistemul țării este 
uimitor, având o floră și o faună unică.

Antarctica este continentul cel mai rece, 
mai uscat, aflat la cea mai mare altitudine și, de 
asemenea, cel mai bătut de vânt, singurul 
continent din lume fără reptile. 

Scopul tuturor 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.
 	 Și....pentru că le-a plăcut, o să le descoperim și 
pe viitor!

Carmen Frîncu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară

Ocolul Pământului pe 6 continente
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Ziua Europeană a Limbilor 2019

Diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune comunicări interculturale și este unul din 
elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al continentului Europa.

Limbile străine deschid uși, oferă noi perspective asupra lumii, ajută la obținerea unui loc de muncă, 
iar învățarea și utilizarea lor 
reprezintă o îndeletnicire foarte 
distractivă care, mai presus de 
toate, îi unește pe oameni.

Ziua Europeană a Limbilor a 
fost sărbătorită pentru prima dată în 
2001 de Consiliul Europei în cadrul 
Anului European al Limbilor. De 
atunci, ea se sărbătorește în fiecare an, 
din dorința de a sensibiliza cetățenii în 
legătură cu diversitatea culturală și 
lingvistică a Europei, dar și de a 
încuraja învățarea limbilor străine pe tot 
parcursul vieții.

În acest sens, Europe Direct 
Argeș a celebrat Ziua Europeană a 
Limbilor cu două activități inedite menite 
să promoveze diversitatea lingvistică în 
Europa. 

Vânătoarea de comori organizată de 
centrul de informare europeană în 

Biblioteca Județeană Argeș a crescut adrenalina elevilor din clasele a VI-a de la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” 
din Pitești, care au învățat lucruri noi despre multilingvismul existent în Europa, familiarizându-se totodată și cu 
serviciile de bibliotecă.

În partea a doua a zilei, prezentarea interactivă a Monei Șerban de la Smart Academy of Languages despre 
importanța învățării limbilor europene, fun quizz-ul despre limbile oficiale ale Uniunii Europene și traducerile realizate 
în cadrul unui concurs au captat atenția atât a voluntarilor Europe Direct Argeș, cât și a elevilor de la Liceul Tehnologic 
ASTRA din Pitești, participanți în proiectul Euroscola 2019.

Materialele informative în limbi europene mai puțin cunoscute, provenite de la Oficiul pentru Publicații al Uniunii 
Europene, au fost puse la dispoziția tuturor celor prezenți.

Ambele evenimente, realizate în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, au avut scopul de a 
convinge tinerii că își pot crea o viață 
mai bună prin învățarea de limbi străine.

Ionela Panait
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 

Argeș
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Tiparul satului românesc rezonează, în literatura română din toate timpurile, cu starea de rai. Oricât 
de departe ar pleca, indiferent de noua condiție socială și intelectuală în care ajunge să se instaleze la un 
moment dat, concetățeanul nostru se întoarce, periodic și nostalgic, la rădăcinile sale formatoare. Direct sau 

indirect, prin generațiile care l-au 
precedat. 

Pentru români, satul este 
pământul-mamă și cerul-tată, natura 
încă vie îi este soră, apele îi vorbesc, 
clopotul bisericii pentru el bate, 
comunitatea de odinioară învie, fie și 
pentru câteva clipe, în trupul fragilizat al 
comunității de astăzi. Se întâmplă, de 
obicei, de sărbători, când ritualul își 
activează conținuturile și lumea devine 
mai bună.  
	Anul acesta, cu prilejul Sărbătorilor 
Argeșului și Muscelului, ediția a XIII-a – 
premisa sărbătorii a funcționat, așadar – 
Biblioteca Județeană Argeș a organizat marți, 
10 septembrie, recitalul de poezie ”Satul 
românesc. Ecouri și amintiri lirice”. 

Au răspuns invitației de a citi din 
creația lor Maria Chirtoacă, Ioana Daniela 
Chițescu, Alexandru Mărchidan, George 

Baciu, Iustin Oprea, Constantin Teodor Craifăleanu, George Badea și Constantin Samoilă. Poeți din generații diferite – 
Ioana Daniela Chițescu, de exemplu, are 17 ani și este elevă la Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” din Topoloveni – care 
trăiesc discret sau, dimpotrivă, la vedere și sonor – Maria Chirtoacă este ambasadoare neobosită a spiritului național în 
Republica Moldova și în Ucraina – poeți cu vieți blânde sau complicate au citit convinși că, făcând acest lucru, memoria 
colectivă are de câștigat. 

Și sala chiar a vibrat. A simțit nevoia să intervină. Să deplângă actuala stare de lucruri, căderea de pe orbita veșniciei 
a Grădinii Maicii Domnului. Desigur, cu un sâmbure de speranță în atitudine, pentru că până și fatalismul care ne străbate ca 

un fior este imperfect, în sensul că rămâne 
mereu o ușă mică, deschisă undeva, în Cer, prin 
care ne putem întoarce acasă, dacă vrem.

Denisa Popescu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicare, Media, 
Evenimente și Editoriale

Satul românesc, în creația poeților argeșeni

CULTURAL
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In Memoriam - 
prof. univ. dr. inginer Nicolae P. Leonăchescu

(9 iulie 1934 - 4 august 2019)
	 La data de 4 august 2019, s-a stins din viață Nicolae P. Leonăchescu, profesor la Universitatea Tehnică de 
Construcții din București, doctor în Termodinamică tehnică, Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova, 
vicepreședinte al Comisiei de Inventică a Academiei Române în perioada 1988-1991.

Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a adus un pios omagiu renumitului profesor argeșean, 
dedicându-i expoziția In Memoriam – prof.univ.dr.inginer Nicolae P.Leonăchescu. Comuna Stroești, Județul 
Argeș (9 iulie 1934 - 4 august 2019), expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, deschisă publicului în 
perioada 12-31 august 2019.
	 Din Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene Argeș, sunt expuse lucrări cu autograful autorului și 
manuscrise: Stroești – Argeș: documente și mărturii, Constantin Beldie văzut din alt secol, Studenți români în 
Franța, precum și Prima telegramă din Stroești Argeș.
	 S-a născut la 9 iulie 1934, a crescut și a copilărit în satul Stroești din județul Argeș, înconjurat de păduri și 
legănat de murmurul Vâlsanului. De aici, din această lume fascinantă a satului de munte, încărcată de istorie și-a luat 
zborul Nicolae P. Leonăchescu. El nu va uita niciodată satul în care a văzut pentru prima dată lumina zilei și a cărui 
matrice spirituală o va purta cu demnitate.
	 În anul 1957 a absolvit Facultatea de Instalații și Utilaj a Institutului de Construcții din București, iar în anul 
1968 a susținut la Institutul Politehnic din București, teza de doctorat  care a fost publicată cu titlul „Transferul căldurii 
între construcții și sol“ (volumul 1 în 1981 și volumul 2 în 1989). A creat o metodă originală de calcul (metoda 
Leonăchescu) pentru determinarea fluxurilor termice care străbat solul în vecinătatea construcțiilor. Pentru 
introducerea în Termodinamica tehnică a noțiunii de entalpie, a dezvoltat un model, care astăzi poartă numele celor doi 
creatori, „modelul Schmidt-Leonăchescu”. A propus concepte noi: câmpul termic universal, vârtejul termic, perturbări 
termice locale, fluxul termic local/liniar, fenomenul de penumbră în transferul căldurii.
	 La 27 iulie 1972 a înființat Societatea Cultural-Științifică Stroești-Argeș, al cărei președinte a fost până în 1992. 
La 5 martie 1990, a înființat Societatea Română a Termotehnicienilor și a fost președintele ei până la 29 mai 1998. A fost 
vicepreședinte al Fundației Gândirea și vicepreședinte fondator, din 1990, al Societății Cultural-Științifice Getica și al 

Fundației Cultural-Științifice Mihai Viteazul-Călugăreni, din 
1993. În 1999, i s-a recunoscut valoarea prestației universitare și 
a creației științifice, decernându-i-se Premiul Special al 
Societății Române a Termotehnicienilor.
	 Nicolae P. Leonăchescu a scris 45 de cărți, precum și studii 
articole, note științifice, studii de caz, eseuri, reportaje de 
călătorie, toate înscrise într-o listă bibliografică cu 661 de repere. 
A publicat foarte mult sub numele său, dar și cu pseudonimul 
Nicolae Năndrașu sau N. Leonăchescu-Năndrașu.

	 De asemenea, este prezent în enciclopedii și dicționare ale 
personalităților argeșene: Cetățenii de onoare ai Județului Argeș 
2007-2012: dicționar de personalități; Marian Stoica, Margareta 
Onofrei, Dicționar biobibliografic: Scriitori, Publiciști, 
Folcloriști ai Argeșului; Fiii Argeșului, volumul 1.
	 „Cel care a citit sau a avut ocazia să intre în contact cu opera 
profesorului N.P. Leonăchescu este pătruns de simțul patriotic ce 
îl caracterizează, însoțit de o modestie rar întâlnită. Popularitatea 
de care se bucură printre cititorii de toate vârstele ne determină să 
afirmăm că nu precupețește nimic pentru a transmite oamenilor 
bogatele cunoștințe istorice, științifice, tehnice și cultural-
educative pe care le posedă” (Ion C. Popa, Mecanizarea 
Construcțiilor, nr.2/1989).

Cristina Baciu 
Bibliotecar, 

	 	   Compartimentul de Informare Bibliografică

VERNISAJE ȘI EXPOZIȚII
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· Conferința Națională a ANBPR “Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală” 

În perioada 21-22 octombrie 2019, va avea loc la Miercurea-Ciuc, județul Harghita, Conferința Națională a 
ANBPR, cu tema “Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală”. Ediția de toamnă a 
Conferinței ANBPR, găzduită de această dată la Miercurea-Ciuc, județul Harghita, este un eveniment 
profesional co-organizat de ANBPR și Biblioteca Județeană „Kájoni János” Miercurea-Ciuc, Harghita, cu 
participarea financiară a sponsorilor, partenerilor și colaboratorilor tradiționali ai Asociației și cu implicarea 
reprezentanților bibliotecilor publice la nivel național. 

Mai multe detalii: https://anbpr.org.ro/index.php/conferinta-nationala-a-anbpr-serviciile-moderne-de-
biblioteca-si-transformarea-digitala/

· Demonstrații 3D Printing în biblioteci – introducerea noilor tehnologii în educația copiilor și tinerilor, cu 

suportul Google 
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR, având ca parteneri Biblioteca 
Națională a României, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău, 
Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș și Biblioteca Județeană 
“V.A. Urechia” Galați, cu implicarea ECDL ROMANIA, va implementa, în perioada 07-17 octombrie 2019, sub 
egida Săptămânii Europene a Programării, proiectul cu titlul 3D Printing Challenge in Libraries – Innovation and 
Tech Practice for Students,  finanțat de Google, în cadrul competiției Google's Europe Code Week Grants.
Mai multe detalii: https://anbpr.org.ro/index.php/demonstratii-3d-printing-in-biblioteci-introducerea-noilor-
tehnologii-in-educatia-copiilor-si-tinerilor-cu-suportul-google/

ȘTIRI

https://anbpr.org.ro/index.php/conferinta-nationala-a-anbpr-serviciile-moderne-de-biblioteca-si-transformarea-digitala/
https://anbpr.org.ro/index.php/conferinta-nationala-a-anbpr-serviciile-moderne-de-biblioteca-si-transformarea-digitala/
https://anbpr.org.ro/index.php/demonstratii-3d-printing-in-biblioteci-introducerea-noilor-tehnologii-in-educatia-copiilor-si-tinerilor-cu-suportul-google/
https://anbpr.org.ro/index.php/demonstratii-3d-printing-in-biblioteci-introducerea-noilor-tehnologii-in-educatia-copiilor-si-tinerilor-cu-suportul-google/
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În weekend-ul 19-21 iulie 2019, prin intermediul bibliotecilor publice, curțile a trei săteni din 
Merișani, Albeștii de Argeș și Buzoești au devenit săli de spectacol în aer liber! 

Caravana Cultură'n Șură a adus teatrul în satele românești încă din anul 2013, însă vara aceasta a ajuns 
pentru prima dată în județul Argeș. 
Toți sătenii au vizionat comedia 
„Doctor fără voie” de Molière, în 
regia lui Victor Olăhuț. Actorii 
Marin Grigore, Ioana Rufu, Marius 
Costache, Iulian Gliță, Bogdan 
Costea, Lavinia Cosma și Florentina 
Năstase au dat viață personajelor din 
celebra satiră comică. Spectacolul a 
fost o reinterpretare modernă a piesei 
clasice, în care se caută răspunsul la 
întrebarea: „În ce măsură haina îl face 
pe om sau, în cazul nostru, halatul pe 
medic?” 

Spectacolul a fost premiat în 
cadrul Festivalului Internațional de 
Teatru „Atelier”, ediția 2018 pentru 
„Cel mai bun spectacol într-un spațiu 
neconvențional”, secțiune la care au 
mai participat trupe din Belgia, Spania 
și România.

Pentru cei mici, echipa „Cultură'n Șură” a avut o surpriză: copiii au fost invitați să participe la un 
atelier susținut de actorii trupei chiar în ziua reprezentației.

“Cifrele vorbesc de la sine, aproximativ 800 de participanți. Toate eforturile noastre, ale tuturor celor 
implicați - de la actori, regizor, voluntari, gazde, până la primării și bibliotecari, sunt răsplătite când „sala” de teatru 
în aer liber este plină de spectatori mulțumiți. A fost o experiență minunată în județul Argeș, pe care nu o vom uita 
niciodată!” – au declarat organizatorii.

„Teatru Implicat” este un proiect 
derulat de Asociația Cultură'n Șură și 
finanțat prin programul „În stare de bine”, 
susț inut  de Kaufland România și 
implementa t  de  Funda ț ia  pen t ru 
Dezvoltarea Societății Civile. Parteneri: 
Romania Educab, Centrul de Cultură și 
Artă al Județului Sălaj, Teatrul Podul, Tur 
Cento Trans, SC Prutul SA, Ark Media 
Advertising, Primăriile și Bibliotecile din 
comunele Merișani, Albeștii de Argeș, 
Buzoești.

Mihaela Penaru, 
Președinte ANBPR-Filiala Argeș

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN BIBLIOTECILE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Cultură'șură...sau despre teatru la țară
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Vacanța, o oază de distracție în lumea cărților

Biblioteca Comunală Rucăr a organizat, de-a lungul anului școlar trecut, o mulțime de activități, care 
și-au avut continuarea și pe parcursul vacanței de vară. Dintre acțiunile organizate, amintim că: 
- am continuat proiectul ,,Ora SĂ ȘTIM”, în bibliotecă;
- pe data de 20 iunie, cu ocazia concursului ,,Ziua Empatiei”, am fost norocoasa câștigătoare a unui set de cărți 
pentru copii, de la Editura ,,Cartea Copiilor”, biblioteca beneficiind atât de primul loc în clasament, cât și de un 
nou material complex care să vină în ajutorul activităților viitoare, implicit și al copiilor care calcă zilnic pragul 
bibliotecii; 
- pe data de 18 iulie, am desfășurat o activitate cu ocazia împlinirii a 50 de ani pe Lună și am citit copiilor despre 

primul om care a pășit pe Lună, 
r ea l i zând  u l t e r io r  ș i  un  mic 
experiment;
- tinerii talentați, care au participat în 
cadrul proiectului ,,Ora SĂ ȘTIM”, au 
realizat o expoziție de picture, care a 
fost amenajată în bibliotecă din luna 
iulie și până în prezent;
- în luna iulie, în cadrul proiectului 
,,Code Kids”, a avut loc o întâlnire de 
mentorat între Biblioteca Rucăr și cele de 
la Aninoasa și Vlădești. Coderii gazdă ne-
au prezentat imprimanta 3D, kit-ul 
”Arduino”, aplicația ,,Scratch”, brațul 
hidraulic, dar și o serie de experimente 
interesante;
- tot prin intermediul proiectului ,,Code 
Kids”,  copi i i  au avut  ocazia  de a 
experimenta munca în echipă și simțul 
creativității, participând la o serie de 
concursuri propuse de cei de la Simplon 

România. Astfel, au realizat o catapultă din pagini vechi, iar în luna august au filmat și au montat un vlog;
- luna septembrie a fost dedicată creării afișelor individuale, o nouă oportunitate pentru copii ca să-și demonstreze 
capacitățile creative. 

Așadar, biblioteca Rucăr a avut o vacanță de vară la fel de interactivă precum celelalte luni ale anului, a pus foarte 
mult accent pe interacțiunea între copii, tinerii înscriși în diverse proiecte și concursuri și-au dezvoltat abilitățile de 

comunicare, de creație, impactul revărsându-se 
și asupra părinților, încântați de inovația pe care 
a adus-o biblioteca în comunitate, prin acțiunile 
derulate. Astfel, un tătic binevoitor a donat o 
serie de materiale bibliotecii, pentru a stimula 
câți mai mulți tineri să ni se alăture și pentru a 
transforma biblioteca noastră în oaza de relaxare 
pe care o caută orice copil. 

Dar din dar se face Rai și ce poate fi mai 
frumos decât un univers al lecturilor, al paginilor 
impregnate cu imaginație și povești de viață, 
într-un cadru primitor și prielnic?!

Magda Pătran
Bibliotecar,

Biblioteca Comunală Rucăr



16

Atelierul de pictură religioasă pe sticlă
”Icoana din sufletul copilului”, ediția a X-a, 2019

 Despre renaștere, înălțare și artă a fost vorba în cadrul atelierului de pictură  pe sticlă ”Icoana din 
sufletul copilului”, desfășurat la Săpata, în perioada 17-28 iunie 2019, la care au luat parte peste 100 de 
participanți, cu vârste cuprinse între 5-16 ani, voluntari, cadre didactice, preoți, bibliotecari, dar și părinți.
 	 Acest atelier se desfășoară, an de an, în comuna Săpata și a luat naștere ca urmare a dăruirii cadrelor 
didactice, bibliotecarului comunal, bisericilor din localitate și susținerii primarului Micu Laurențiu.   

Pe 28 iunie 2019, a avut loc festivitatea de premiere a celei de a X-a ediție a atelierului de pictură pe 
s t i c l ă  ” I c o a n a  d i n  s u fl e t u l 
copilului”. La ceas aniversar, au 
participat toți cei care au susținut și 
ajutat la buna desfășurare a acestei 
activități, pe parcursul a 10 ani.

Evenimentul aniversar a 
adunat în jurul său pe toți cei care au 
dat o bucată din suflet pentru realizarea 
lui: Muzeul Golești, reprezentat de 
Cristina Boțoghină și Mihaela Popescu, 
în calitate de îndrumător al atelierului 
(căci de aici a pornit călătoria perfectă a 
acestui imn închinat artei și iubirii), 
inițiatoarele Cristina Truță și Mihaela 
Neacșu, foștii directori ai școlii, 
Gheorghe Oprea, Florin Ratoi, Mihaela 
Pătrașcu, actualul directorul Robert 
Buican, Biblioteca Comunală Săpata, prin 
bibliotecar Teona Truță, precum și preoții 
Parohiei Săpata. 

Nu au lipsit de la eveniment  
profesorul  care, pe parcursul acestor 10 ani, a ajutat la promovarea  activității la nivel județean, prin I.S.J. Mihaela Crisan
Argeș, primarul , profesorii îndrumători de la școlile partenere, copiii participanți și părinții acestora. Micu Laurențiu

Au fost jurizate cele 94 de lucrări pe categorii de vârstă și, așa cum a devenit deja o tradiție, 3 dintre cele mai 
frumoase lucrări au fost premiate cu o sumă de bani.

Cu acest prilej, Biblioteca Comunală Săpata a premiat și toți participanții proiectului ”ORA SĂ ȘTIM”, proiect 
care a avut un deosebit impact în rândul 
c o m u n i t ă ț i i ,  u n a  d i n t r e  a c t i v i t ă ț i 
desfășurându-se chiar în ziua jurizării, cu un 
număr mare de participanți: elevi, părinți și 
profesori.

Cadrele didactice, reprezentanții 
instituțiilor și copiii au primit diplome, cărți și 
pliante din partea Muzeului Golești, preoților 
dar și din partea Primăriei Săpata și a Bibliotecii 
Comunale Săpata.

La finalul evenimentului, primarul 
Laurențiu Micu a făcut o surpriză dulce tuturor 
celor prezenți!   
 

 Teona Truță
Bibliotecar,

Biblioteca Comnuală Săpata

https://www.facebook.com/mihaela.crisan.142?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDedXCkhFJWL_06mvPDm-AwG8GcDdMbXjWOFbBSf3Y6rbmfQJQR0ENXaix0QpKtkmQKN3VHWJG_YPam&fref=mentions
https://www.facebook.com/micu.laurentiu.87?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDR1hPo7U87ygR8qay-bBF63Rk00EVT8TysbYMhPtO6OLuvwceXCLmxBFSqKlF_0DHH_WIuIDDQXGFv&fref=mentions
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Energia verde pentru viitor

În cadrul Bibliotecii Comunale Mușătești funcționează un nou club prin proiectul Code Kids—Copiii 
fac Coding în bibliotecile publice, club înființat anul acesta cu o grupă de începători. 

Clubul nostru se numește Galaxy Code Club Mușătești și este format din 11 membri, 11 copii care 
lucrează și realizează împreună diferite activități de coding și nu numai. Alături de membrii grupului, am 
participat la o multitudine de activități ce ne-au scos din monotonia proiectului propriu-zis, copii s-au apropiat 
foarte mult unii de alții, au învățat să lucreze în echipă și să rețină lucruri noi, acumulând totodată amintiri de 
neuitat.

Unul dintre proiectele remarcabile la care am participat și pe care l-am și câștigat a fost Energia verde 
pentru viitor, implementat prin 
intermediul Fundației Progress și 
CEZ Vânzare, care și-au propus să 
doteze o școală gimnazială din 
mediul rural cu panouri fotovoltaice. 
Au fost înscrise în cursă 17 biblioteci 
publice din 3 județe: Argeș, Gorj și 
Vâlcea, iar în urma filmulețelor 
realizate, am fost aleși câștigători. Ca 
premiu, Școala Gimnazială Mușătești a 
fost dotată cu panouri fotovoltaice în 
valoare de 12.000$.

Astfel, proiectul s-a dovedit 
pentru noi a fi extrem de folositor, ce 
deschide căi și oportunități noi și ne aduce 
premii. Uite-așa, noi am adus un beneficiu 
comunității din care facem parte.

Mulțumim Bibliotecii Județene 

”Dinicu Golescu” Argeș pentru sprijinul 
acordat, Fundației Progress și CEZ Vânzare 
pentru această donație valoroasă.

Noi  sun tem Galaxy  Code  Club 
Mușătești!

                                                                                               
Gabriela Șendroiu

Bibliotecar,
Biblioteca Comunală Mușătești
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