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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR  EDUCATIV-CULTURALE 

2020 

 
 

Denumirea 
Programului/proiectului cultural 

Caracterul Perioada/Data 
Localitatea/ 

Locul de 
desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

1 Clubul copiilor isteți 
 
 
 

local 
 

ianuarie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, Ora 
să ȘTIM, Bullyingul online și offline, Socializarea online 
în condiții de siguranță, Atelier de făurit povești). 

2 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

ianuarie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

3 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local ianuarie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

4 Biblioteca te citește- ediția a IVa local ianuarie 
2020 

Școli și licee din 
Pitești 

Denisa Popescu 
223030/137 

Organizarea în școlile și liceele argeșene de 
evenimente al căror centru de greutate este CARTEA- 
lecturi publice, lansări de carte, povești ale autorilor și 
cărților acestora. 

5 Cartea de la ora 6  local ianuarie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

6 Clubul copiilor isteți 
 
 
 
 

local 
 

februarie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, Ora 
să ȘTIM, Bullyingul online și offline, Socializarea online 
în condiții de siguranță, Atelier de făurit povești). 

7 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

februarie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

8 ZICI(Ziua Internațională a 
Cititului Împreună) 

local februarie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activitate interactivă dedicată copiilor cu vârsta cuprinsă 
între 6-11ani. Ziua Internațională a Cititului Împreună 
este un eveniment global care vrea să reprezinte un 
reper pentru toți cei care vor să promoveze cunoașterea 
prin poveste și cuvânt rostit cu rost. Lectura este 
haioasă, atractivă, eficientă, atunci când vocea este 
folosită corect, adaptată cadrului și grupului de copii… 
ascultători, iar cartea aleasă se dovedește a fi oglinda 
fermecată. Ziua Internațională a Cititului Împreună este 
o zi în care împărtășim cu cei mici și cu adolescenții 
bucuria cititului. 

9 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local februarie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

10 Biblioteca te citește- ediția a IVa local februarie 
2020 

Școli și licee din 
Pitești 

Denisa Popescu 
223030/137 

Organizarea în școlile și liceele argeșene de 
evenimente al căror centru de greutate este CARTEA- 
lecturi publice, lansări de carte, povești ale autorilor și 
cărților acestora. 

11 Cartea de la ora 6  local februarie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

12 Biblia și biblioteca, lăstari ai 
cunoașterii 

local februarie 
2020 

Școala Bascov Simona Nagîț 
223030/125 

Activități cu caracter religios, în cadrul programului 
Școala Altfel:  Semiotica icoanei; Minunile Mântuitorului 
Nostru Isus Hristos și proiectarea lor în 
contemporaneitate; Postul Sf. Paști, călătoria 
duhovnicească spre Învierea Domnului,  care au ca 
scop largirea orizontului cunoașterii dobândit prin 
învățământul formal. 

13 Clubul copiilor isteți 
 
 

local 
 

martie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

 
 

Ramona Postu 
Ivan Anca 

223030/120 

maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, 
Quilling, Atelier de mărgelit). 

14 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

martie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

15 Biblioteca Altfel județean martie 
2020 

Secția Tinerilor 
Secția R.E.I. 

Sala de 
Conferințe  

Mihaela Voinicu 
223030/112 

Activități informativ-educative, ateliere tematice și de 
dezvoltare personală, grupate într-o ofertă de 18 teme, 
derulate în parteneriat cu instituții de învățământ din 
Argeș, în cadrul programului național ”Școala Altfel 
2020—2021”. Activitățile sunt organizate de către: 
Secția pentru Copii și Tineri, Secția de Referințe 
Electronice și Internet, Secția Colecții Speciale și 
Centrul Europe Direct Argeș. 

16 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local martie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

17 Caruselul poveștilor județean martie 
2020 

Biblioteca 
Comunală 
Aninoasa 

Mihaela Penaru 
223030/130 

Concurs de lectură ce are ca scop promovarea lecturii 
şi dezvoltarea plăcerii de a citi, activitate desfăşurată în 
colaborare cu bibliotecile publice. Biblioteca Comunală 
Aninoasa. 

18 Biblioteca te citește- ediția a IVa local martie 
2020 

Școli și licee din 
Pitești 

Denisa Popescu 
223030/137 

Organizarea în școlile și liceele argeșene de 
evenimente al căror centru de greutate este CARTEA- 
lecturi publice, lansări de carte, povești ale autorilor și 
cărților acestora. 

19 Cartea de la ora 6  local martie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

20 Biblia și biblioteca, lăstari ai 
cunoașterii 

local martie 
2020 

Sala Religie și 
Audiții Muzicale 

Simona Nagîț 
223030/125 

Iosif și frații săi, model de iertare. Activități cu caracter 
religios care au ca scop largirea orizontului cunoașterii 
dobândit prin învățământul formal. 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

21 Clubul copiilor isteți 
 
 
 
 

local 
 

aprilie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, 
Quilling, Atelier de mărgelit). 

22 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

aprilie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

23 Code Kids- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local aprilie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

24 Biblioteca Altfel județean aprilie 
2020 

Secția Tinerilor 
Secția R.E.I. 

Sala de 
Conferințe 

Mihaela Voinicu 
223030/112 

Activități informativ-educative, ateliere tematice și de 
dezvoltare personală, grupate într-o ofertă de 18 teme, 
derulate în parteneriat cu instituții de învățământ din 
Argeș, în cadrul programului național ”Școala Altfel 
2020—2021”. Activitățile sunt organizate de către: 
Secția pentru Copii și Tineri, Secția de Referințe 
Electronice și Internet, Secția Colecții Speciale și 
Centrul Europe Direct Argeș. 

25 Bătălia cărților. Ediția a-VII-a 
 

județean aprilie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Mihaela Penaru 
Niculoiu Alisa 

Daniela Tudose 
Frîncu Carmen 

Oana Antonescu 
Luminița Grigorescu 

Postu Ramona 
Gabriela Rădulescu 

223030/130 

Concurs național de lectură, desfășurat în perioada 
aprilie-octombrie 2020, ce are ca scop stimularea 
lecturii în rândul tinerilor, promovarea literaturii pentru 
copii și adolescenți. Concursul se va desfășura sub 
egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România și va fi organizat în mai 
multe biblioteci publice din țară. 

26 Ziua Internațională a Cărții 
pentru Copii – Povești pe sfoară 

local aprilie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 

Oră de lectură susținută cu ocazia Zilei Internaționale a 
Cărții pentru Copii - 2 aprilie, expoziție-concurs de carte, 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

Ramona Postu 
Ivan Anca 

223030/120 

oră de lectură. Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6-
11 ani. În colaborare cu Biblioteca Județeană Brașov 

27 Vocații și generații local aprilie 
 2020 

Școli și licee din 
Pitești 

Denisa Popescu 
223030/137 

Mediatizarea și valorizarea personalităților 
argeșene;stabilirea unei relații de continuitate între 
generații; dezbateri pe teme de interes, 
vocaționale, între invitați și participanții la dialog. 

28 Biblioteca te citește- ediția a IVa local aprilie 2020 Școli și licee din 
Pitești 

Denisa Popescu 
223030/137 

Organizarea în școlile și liceele argeșene de 
evenimente al căror centru de greutate este CARTEA- 
lecturi publice, lansări de carte, povești ale autorilor și 
cărților acestora. 

29 Cartea de la ora 6  local aprilie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

30 Caruselul poveștilor 
 
 
 

județean mai 
2020 

Biblioteca 
Comunală 
Hârsești 

Mihaela Penaru 
223030/130 

Concurs de lectură ce are ca scop promovarea lecturii 
şi dezvoltarea plăcerii de a citi, activitate desfăşurată în 
colaborare cu bibliotecile publice. Biblioteca Comunală 
Hârsești. 

31 Clubul copiilor isteți 
 
 
 
 

local 
 

mai 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, 
Quilling, Atelier de mărgelit). 

32 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

mai 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

33 Biblioteca Altfel județean mai 
2020 

Secția Tinerilor 
Secția R.E.I. 

Sala de 
Conferințe  

Mihaela Voinicu 
223030/112 

Activități informativ-educative, ateliere tematice și de 
dezvoltare personală, grupate într-o ofertă de 18 teme, 
derulate în parteneriat cu instituții de învățământ din 
Argeș, în cadrul programului național ”Școala Altfel 
2020—2021”. Activitățile sunt organizate de către: 
Secția pentru Copii și Tineri, Secția de Referințe 
Electronice și Internet, Secția Colecții Speciale și 
Centrul Europe Direct Argeș. 

34 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local mai 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM 

35 Europa – spațiu al diversității și 
al valorilor 

județean mai 
2020 

Biblioteca 
Județeană Argeș 

Centrul Europe 
Direct Argeș 
0248/223080 

9 MAI – ZIUA EUROPEI 
Diseminarea informațiilor cu privire la instituțiile 
comunitare, servicii și agenții europene, politici și 
programe europene, oportunități de finanțare, 
concursuri dedicate și mobilități pentru tineri. 

36 Ziua Internațională a Familiei. 
Ediția a-XII-a 

județean mai 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Oana Turcu 
223030/130 

Simpozion Național  dedicat Zilei Internaționale a 
Familiei, discuții, workshop-uri dedicate familiei. 
Parteneri: Asociația Social Impact și Filiala Argeș a 
Colegiului Psihologilor din România, Inspectoratul 
Școlar Județean, Universitatea de Stat, Inspectoratul 
Județean de Poliție Argeș, Penitenciarul Colibași, 
Centrul de Recalificare Profesională  Petrom, Direcția 
Generală de Asistență și Protecție Socială a Copilului 
Argeș, Colegiul Național Al. Odobescu. 

37 Vocații și generații local mai 
 2020 

Școli și licee din 
Pitești 

Denisa Popescu 
223030/137 

Mediatizarea și valorizarea personalităților 
argeșene;stabilirea unei relații de continuitate între 
generații; dezbateri pe teme de interes, 
vocaționale, între invitați și participanții la dialog. 

38 Biblioteca te citește- ediția a IVa local mai 
 2020 

Școli și licee din 
Pitești 

Denisa Popescu 
223030/137 

Organizarea în școlile și liceele argeșene de 
evenimente al căror centru de greutate este CARTEA- 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

lecturi publice, lansări de carte, povești ale autorilor și 
cărților acestora. 

39 Cartea de la ora 6  local mai 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

40 Biblia și biblioteca, lăstari ai 
cunoașterii 

local mai  
2020 

Sala de Religie și 
Audiții Muzicale 

Simona Nagîț 
223030/125 

Moise și Sf. Apostoli Petru și Pavel, modele ale 
desăvârșirii spirituale. Activități cu caracter religios 
care au ca scop largirea orizontului cunoașterii dobândit 
prin învățământul formal. 

41 Festivalul de C’Arte local iunie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Octavian Mihail 
Sachelarie 
223030/111 

Conferințe, expoziții, seri literare și muzicale prilejuite cu 
ocazia  Festivalulului de C’Arte. 

42 Ziua Internațională a Copilului local iunie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activități creative și recreative, oră de lectură,  prilejuite 
cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. 

43 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

iunie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

44 Biblioteca Altfel județean iunie 
2020 

Secția Tinerilor 
Secția R.E.I. 

Sala de 
Conferințe  

Mihaela Voinicu 
223030/112 

Activități informativ-educative, ateliere tematice și de 
dezvoltare personală, grupate într-o ofertă de 18 teme, 
derulate în parteneriat cu instituții de învățământ din 
Argeș, în cadrul programului național ”Școala Altfel 
2020—2021”. Activitățile sunt organizate de către: 
Secția pentru Copii și Tineri, Secția de Referințe 
Electronice și Internet, Secția Colecții Speciale și 
Centrul Europe Direct Argeș. 

45 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local iunie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

46 Pași în lumea culturii și a 
creației 

local 
 

iunie 
2020 

Sala de 
conferințe 

 

Cristina Baciu 
Iulia Tue 

223030/121 

Cititul și scrisul- abilități pentru viață - oră de lectură și 
dezbateri interactive din propriile creații ale elevilor 
Școlii Gimnaziale Petre Țuțea din Boteni. 

47 Cartea de la ora 6  local iunie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

48 Biblioteca din vacanță local iulie  
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
Mihaela Nicolescu 

223030/120 

Ateliere de creație, tematice, săptămânale: Arta de a 
vorbi frumos și convingător/ Sticluța cu povești/Cursul 
de bune maniere/Reciclează, Refolosește, 
Recondiționează. 
 
 

49 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

iulie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

50 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local iulie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 
 

51 Cartea de la ora 6  local iulie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

52 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local august 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

53 Cartea de la ora 6  local august 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

54 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

august 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

55 Dialoguri IT judetean septembrie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Eduard Fîșcă 
Adrian Bărbuceanu 

223030/138 

Curs de inițiere în tehnologia informației care se 
adresează persoane vârstnice, cu ocazia Zilei 
Internaționale a persoanelor vârstnice- 1octombrie. 
Participanţii vor deprinde noțiuni de utilizare a 
calculatorului, vor utiliza rețelele de socializare și vor 
trimite scrisori ca în tinerețe cu ajutorul tehnologiei 
actuale. 

56 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local septembrie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

57 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

septembrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

58 Dialoguri IT judetean septembrie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Eduard Fîșcă 
Adrian Bărbuceanu 

223030/138 

Curs de inițiere în tehnologia informației care se 
adresează persoane vârstnice, cu ocazia Zilei 
Internaționale a persoanelor vârstnice- 1octombrie. 
Participanţii vor deprinde noțiuni de utilizare a 
calculatorului, vor utiliza rețelele de socializare și vor 
trimite scrisori ca în tinerețe cu ajutorul tehnologiei 
actuale. 

59 Cartea de la ora 6  local septembrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

60 Clubul copiilor isteți 
 
 
 
 
 

local 
 

octombrie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, 
Quilling, Atelier de mărgelit). 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

61 Bătălia cărților.  
Ediția a-VII-a 
 

județean octombrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Mihaela Penaru 
Niculoiu Alisa 

Daniela Tudose 
Frîncu Carmen 

Oana Antonescu 
Luminița Grigorescu 

Postu Ramona 
Gabriela Rădulescu 

223030/130 

Concurs național de lectură, desfășurat în perioada 
aprilie-octombrie 2020, ce are ca scop stimularea 
lecturii în rândul tinerilor, promovarea literaturii pentru 
copii și adolescenți. Concursul se va desfășura sub 
egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România și va fi organizat în mai 
multe biblioteci publice din țară. 

62 Salonul Cărții Argeșene, Ediția 
a-XV-a 

județean octombrie 
2020 

Holul și 
Sala de 

Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Sesiune de lansări de carte, la solicitarea editurilor și a 
autorilor, individual; desfășurarea de programe artistice 
(recitări, muzică, dans; organizarea de mese rotunde pe 
teme literare. 

63 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local octombrie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

64 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

octombrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

65 Caruselul poveștilor județean octombrie 
2020 

Biblioteca 
Comunală Șuici 

Mihaela Penaru 
223030/130 

Concurs de lectură ce are ca scop promovarea lecturii 
şi dezvoltarea plăcerii de a citi, activitate desfăşurată în 
colaborare cu Biblioteca Comunală Șuici. 

66 Biblioteca Altfel județean octombrie 
2020 

Secția Tinerilor 
Secția R.E.I. 

Sala de 
Conferințe  

Mihaela Voinicu 
223030/112 

Activități informativ-educative, ateliere tematice și de 
dezvoltare personală, grupate într-o ofertă de 18 teme, 
derulate în parteneriat cu instituții de învățământ din 
Argeș, în cadrul programului național ”Școala Altfel 
2020—2021”. Activitățile sunt organizate de către: 
Secția pentru Copii și Tineri, Secția de Referințe 
Electronice și Internet, Secția Colecții Speciale și 
Centrul Europe Direct Argeș. 

67 Boteni – istorie și cultură județean 
octombrie 

Sala de conferițe 
Cristina Baciu 

Iulia Tue 
Dezbateri interactive privind istoria locală a Comunei- 
Boteni. 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

2020 
223030/121  

 

68 Cartea de la ora 6  local octombrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

69 Biblioteca Altfel județean noiembrie 
2020 

Secția Tinerilor 
Secția R.E.I. 

Sala de 
Conferințe  

Mihaela Voinicu 
223030/112 

Activități informativ-educative, ateliere tematice și de 
dezvoltare personală, grupate într-o ofertă de 18 teme, 
derulate în parteneriat cu instituții de învățământ din 
Argeș, în cadrul programului național ”Școala Altfel 
2020—2021”. Activitățile sunt organizate de către: 
Secția pentru Copii și Tineri, Secția de Referințe 
Electronice și Internet, Secția Colecții Speciale și 
Centrul Europe Direct Argeș. 

70 Clubul copiilor isteți 
 
 
 
 

local 
 

noiembrie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Ivan Anca 
223030/120 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, 
Quilling, Atelier de mărgelit). 

71 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

noiembrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

72 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local noiembrie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

73 Cartea de la ora 6  local noiembrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

74 Clubul copiilor isteți 
 
 
 

local 
 

decembrie 
2020 

Secția Tinerilor Carmen Frîncu 
Oana Antonescu 

Gabriela Rădulescu 
Ramona Postu 

Activități săptămânale, dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 5-11ani. (Ora de lectură, Curs de bune 
maniere, Povești magice din hârte, Reinventează, 
Quilling, Atelier de mărgelit). 
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Denumirea 

Programului/proiectului cultural 
Caracterul Perioada/Data 

Localitatea/ 
Locul de 

desfășurare 

Numele 
responsabilului/nr. 

telefon 

Descrierea sumară a programului/ 
proiectului/cultural/coorganizatori 

 Ivan Anca 
223030/120 

75 Caruselul poveștilor județean decembrie 
2020 

Biblioteca 
Comunală Arefu 

Mihaela Penaru 
223030/130 

Concurs de lectură ce are ca scop promovarea lecturii 
şi dezvoltarea plăcerii de a citi, activitate desfăşurată în 
colaborare cu Biblioteca Comunală Arefu. 

76 Seara prietenilor bibliotecii  local 
 

decembrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Activitate desfășurată la propunerea cititorilor și a 
participanților la acțiunile noastre culturale, al cărei scop 
este adaptarea la nevoile specifice și de nișă ale 
acestora. 

77 CODE KIDS- Copii fac coding în 
bibliotecile publice 

local decembrie 
2020 

Sala de Referințe 
Electronice 

Mihaela Penaru 
Eduard Fîșcă 

Proiect CODE KIDS – Copii fac coding în bibliotecile 
publice-proiect de dezvoltare a competențelor de coding 
și STEM. 

78 Cartea de la ora 6  local decembrie 
2020 

Sala de 
Conferințe 

Denisa Popescu 
223030/137 

Prezentarea unei cărți la propunerea cititorilor, lecturi de 
carte, discuții pe marginea cărții, înființarea unui club de 
lectură.  

 

MANAGER, 

    Octavian Mihail Sachelarie 

 
 

 


