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Conferința Națională ANBPR - 
Serviciile moderne de bibliotecă şi 

transformarea digitală

EDITORIAL

Cel mai reprezentativ eveniment profesional al anului din domeniul 
biblioteconomic, Conferinţa Naţională “Serviciile moderne de bibliotecă şi 
transformarea digitală”, a avut loc la Miercurea-Ciuc, la Casa de Studii „Jakab 
Antal”, în perioada 21-22 octombrie 2019, organizat de Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – ANBPR în colaborare cu 
Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” din Miercurea-Ciuc.
Tema actualei ediţii a Conferinţei s-a circumscris preocupărilor constante ale ANBPR 
şi ale bibliotecilor membre de a proiecta, testa şi oferi utilizatorilor servicii care să 
răspundă diversităţii aşteptărilor acestora. De la biblioteca digitală şi adaptarea 
catalogului online la cele mai diverse sisteme, formate şi aparate, de la tehnologia RFID 
la comunicarea de informaţii de bibliotecă pe telefoanele mobile până la realitatea 
augmentată şi virtuală, la ateliere de robotică şi imprimare 3D şi crearea de maker-space-
uri, tehnologiile inovative au găsit în bibliotecile publice parteneri deschişi la aplicarea de 
idei noi. 
Au fost zile pline de discuții, prezentări, ateliere, schimb de experiență, exemple de bune 
practici. Din partea ANBPR-filiala Argeș au participat: Mihaela Penaru - președinte, Ionela 
Panait - vicepreședinte și Gabriela Rădulescu - membru. În cadrul sesiunilor în paralel, "Idei 
SMART pentru biblioteci dinamice", colega noastră, Gabriela Rădulescu, a atras atenția 
publicului susținând lucrarea "Servicii moderne implementate in bibliotecile publice 
argeșene". O inițiativă deosebită a gazdelor a fost "Bulevardul bibliotecilor", o expunere a roll-
up-urilor reprezentând promovarea serviciilor de bibliotecă, fiind prezenți și aici, prin Centrul 

Europe Direct Argeș. 
Și ca o recunoaștere a muncii 
de echipă susținută, Filiala 
Argeș a primit premiul pentru 
"Cea mai bună publicație 
serială de specialitate - revista 
Bibliosphere".
 

Mihaela Penaru 
Președinte ANBPR-Filiala Argeș
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Biblioteca Județeană Argeș - 
furnizor de competențe digitale pentru 

copiii din comunitate

În data de 28 noiembrie 2019, la Biblioteca Județeană Argeș, a avut loc formarea bibliotecarilor 
argeșeni în cadrul proiectului european COLIBLITE - Comunitățile, bibliotecile și competențe de alfabetizare 
pentru copii și tineri din familii cu educație redusă – 

proiect finanțat de Comisia 
Europeană prin Programul Erasmus+.

În România, proiectul este 
implementat de ANBPR în parteneriat 
cu Active Watch și se desfășoară în 9 
biblioteci din județele: Argeș, Brăila, 
Brașov, Dâmbovița, Maramureș, 
Prahova și Sălaj.

Bibliotecarii argeșeni vor 
începe să  furnizeze cursuri  de 
competențe și cetățenie digitală pentru 
elevii din comunitate și pentru 
persoanele care-i pot sprijini pe aceștia 
să devină utilizatori eficienți și 
responsabili ai Internetului.

Cursurile vor debuta în luna 
ianuarie 2020 și vor aborda teme precum hărțuirea online (cyberbullying), conținutul responsabil de informații, 
jocurile online ca instrument de educație, folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran. Biblioteca va 
colabora cu profesori și părinți pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării elevilor ca utilizatori competenți ai 
Internetului.

”Ritmul în care profesiile la care ne-am obișnuit să ne gândim ca soluții de existență dispar într-un ritm amețitor. 
Ce rămâne în locul lor? O lume nouă, în care vom funcționa într-o limbă nouă: limba digitală. Ocupațiile viitoare nu pot 
fi cunoscute la intrarea copiilor în școală, dar limba digitală se poate învăța la timp pentru a putea alege atunci când va 

sosi momentul. Condiția adaptării la 
această viitoare lume – care și-a făcut deja 
apariția – este dezvoltarea de competențe 
digitale”, a afirmat Mircea Toma, 
președintele asociației ActiveWatch.

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

Gabriela Rădulescu 
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară

FORMARE 
PROFESIONALĂ
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Proiectul România citește!

Anul 2019 a fost declarat Anul Cărții în România. Proiectul legislativ, prin care anul 2019 a fost 
instituit ca Anul Cărții în România, a aparținut senatorilor Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, și 
Ovidiu Raețchi, cu scopul de a transmite către copii și adolescenți preocuparea și plăcerea pentru lectură.

 Proiectul național România citește! a fost 
desfășurat în instituțiile de învățământ din țară și a constat 
în întâlniri ale elevilor cu scriitori, persoane publice, 
voluntari, care  le-au citit fragmente din diferite opere 
literare. 

 La invitația doamnei bibliotecare Gabriela Nuță, 
de la Școala Nicolae Iorga din Pitești, Iulia Ciucă, bibliotecar 
în cadrul Bibliotecii Județene Argeș, s-a întâlnit periodic cu 
elevii din școală, începând de la clasa pregătitoare până la clasa 
a VIII-a. 

 Pentru clasele mici au fost alese spre lectură cărți de 
povești și poezii atractive frumos colorate, din autori români cât 
și străini, precum: Întâmplări din grădina mea de Ana Blandiana, 
Prisaca de Tudor Arghezi, Poezii de Elena Farago, Harababura 
de Cristian Bădiliță, Ursulețul Benny și Rățușca Mac, Ursulețul 
Benny și călătoria în jurul lumii de Katja Reider și Tim Warnes, 
Paște fericit, Matei!, Crăciun fericit, Matei! de Brigitte Weninger 
și Eve Tharlet. 

 Elevii de clasa a VIII-a au învățat despre Regina Maria 
din cartea Cea mai frumoasă poveste scrisă de istoricul Adrian 
Cioroianu, au descoperit materialul Personalități ale României 
Mari, reflectate în presa vremii, material prezentat de Iulia Ciucă ce 
cuprinde imagini 
din reviste, din 
p e r i o a d a 
interbelică: Gazeta 
ilustrată (1934), 

Oglinda lumii (1925, 1926), Realitatea ilustrată (1928), România 
ilustrată (1926,1935), Vatra (1939) - reviste ce sunt păstrate în arhiva 
bibliotecii - și au ascultate melodii celebre, interpretate de Cristian 
Vasile și Jean Mascopol, cantautori celebri.                                  

Iulia Ciucă
  Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor și Informare Comunitară

PROIECTE
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Conferința Eu în Europa – prezent și perspective

EDUCATIVE: Campanii de informare, 
conferințe, activități

Centrul Europe Direct Argeș a organizat, în data de 28 noiembrie 2019, o conferință adresată 
bibliotecarilor și funcționarilor publici din județul Argeș, multiplicatori de informație europeană, ce a avut 
drept scop informarea cetățenilor din județul Argeș cu privire la modalitățile 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.

Au fost prezentate rezultatele 
obținute în urma dezbaterilor despre 
viitorul Europei, care au fost organizate 
pe parcursul anului 2019 în comunele 
Rucăr, Vlădești, Valea Mare Pravăț și 
Negrași din județul Argeș. Dezbaterile din 
teritoriu au avut rolul de a identifica 
așteptările și părerile cetățenilor cu privire 
la viitorul Europei în următorii ani.

P r i n  i n t e r m e d i u l  a p l i c a ț i e i 
slido.com, participanții la eveniment și-au 
exprimat dorința de a fi organizate cât mai 
multe sesiuni de informare pentru cetățenii 
din localitățile județului Argeș, pe teme 
europene precum: educație, formare, burse, 

stagii, oportunități de finanțare, drepturile omului.
Proiecte finanțate prin programul Erasmus+ au fost prezentate ca exemple de bune practici în care se pot implica 

atât bibliotecari comunali, cadre didactice, cât și membrii din asociații non-guvernamentale prin organizarea de diferite 
activități educative în mediul rural.

Premierea celor mai activi multiplicatori de informație europeană a suscitat interesul participanților, oameni 
pasionați de educație și cultură, implicați în diverse proiecte derulate pentru dezvoltarea comunitară pe tot parcursul 
anului 2019.

Conferința s-a încheiat cu premierea 
Bibliotecii Comunale Săpata, câștigătoarea 
concursului online ”Biblioteca mea e cea mai 
tare!”, biblioteca cu cele mai multe like-uri 
primite în cadrul concursului derulat în luna 
septembrie 2019 de către Europe Direct Argeș.

    

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fslido.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lAoX3H5HRVEgoF64YvYYA7om1e1jU0JEn6apHJr3dbciW6YPuMiuTExU&h=AT1pTvECjjoJUT9j4cZNntnkvnwJbid-ZoCLzNACdtMmWU8D9HklDcjyBSJFtTwuvigg1oPWIeuwePCn1aeLNmYqrzuI6uPopLF58EmOYy7J6HWSwmjlldQY5c9q3HcT0LItsjtS-9z36fcxnYcR98sXW2JB6HYrlgtWWFa7onJrY8NaCUIwQ1a43V_FM11IpPoyiXOkcQ_RO9g0wDim3kvPRtJXY6LINCY13I2lKy75XxbxEa0tFIQUAQ_q6d6CsJvezGJeJtMlP88mIIycL7TkYrRdxJu_zLQXOqj5qJ00CCsCE3L5bWqKbR1Jh9RsDVthKnGDsfbdH27S1UQg93afE1VdLfvqagGdp3El-s6LPr1x8veH2w0-E_8QNZQ9YGDBMXMMvgTXL3g1C4AmLxtxGDmryU7e_Q3z1RItqE3d18WaLjC25PfAdBPPjUQe7ID1xCTVaLq3VjyZpcUBjJusJymyL4odymTi0QMvy7b8V_urgP8W8ftv_o1VDZuc2frXRXVw-O3NzP1Z88BmhVcHj-ncTTkVdNanISl3KdDN3UHwkpMUl6mUrPo4N8FCIqlSd6PKpxnNRD0C3CIMmx9oi3r3d-41BufDFsCQIwvIkjQWphXjodTfYl8kDZJIFErRhv2MrSm3tywGbfvZ_w7VP-m_9yXrgUWm5ACx5jyK0XmVdy7JLNBwY04fvuXpBHe_-eT2kmbRPwxziYdAVC9PP_mYSZRMmVA-pip12PDt8AAYzSfP1Qkq0TifZD9ScEh_J1sRAto_4hFG4tqBuaV2eKHOxAYQDXWmaz8
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Campania de informare „Europa începe cu tine!”

De la crearea sa, Uniunea 
Europeană s-a dezvoltat și s-a 
extins, unindu-și forțele cu tot mai 
multe țări  pentru a construi 
împreună un viitor mai bun. Dar cât 
de  b ine  cunoșt i  tu  Uniunea 
Europeană? Știi, de exemplu, ce 
anume o face unică, care sunt țările 
sale membre,  cum s-a format sau ce 
oportunități oferă pentru tineri?  

Răspunsu r i l e  l a  a ce s t e 
întrebări au fost făcute cunoscute în 
cadrul campaniei de informare 
”Europa începe cu tine”, derulată la 
finalul anului 2019 de Centrul Europe 
Direct Argeș, care a avut drept scop 
îmbogățirea cunoștințelor elevilor din 
mediul rural despre Uniunea Europeană.

Astfel, tineri de la școlile gimnaziale din localitățile Moșoaia, Păduroiu și Poiana Lacului din județul Argeș 
au descoperit principalele domenii de activitate ale Uniunii Europene, cu accent pe îmbunătățirea vieții cetățenilor 
din Europa prin diferite programe europene. Drepturile consumatorilor, politicile climatice, mediu, sănătate, relațiile 
externe, securitate, justiție și migrație sunt câteva dintre subiectele discutate în cadrul întâlnirilor.

Tinerii au fost interesați să afle informații despre concursurile pe teme europene lansate de către Reprezentanța 
Comisiei Europene în România precum: Euro Quiz, Lider European, Juvenes Translatores, dar și despre programul 
Erasmus+. 

De asemenea, elevii au descoperit site-ul oficial al Uniunii Europene „Spațiul învățării” 
( care pune la dispoziția acestora materiale de învățare și jocuri prin care https://europa.eu/learning-corner/home_ro), 
pot cunoaște mai multe informații despre Uniunea Europeană. 

Activitățile de voluntariat în cadrul cărora elevii se pot implica pentru a-și aduce propria contribuție la 
dezvoltarea comunității din care fac parte au atras atenția tuturor celor prezenți.

În cadrul acțiunilor derulate, tinerii au vorbit despre proiectele din școală în cadrul cărora au participat și au fost 
implicați în diferite exerciții interactive, pe baza cărora au fost încurajați să lucreze în echipă, unde au dat dovadă de o 
bună comunicare și colaborare, demonstrând totodată că și-au consolidate cunoștințele cu privire la tot ceea ce înseamnă 
Uniunea Europeană.

În cadrul campaniei de informare, au 
participat 145 de elevi și au fost distribuite 243 
de materiale informative cu tematică europeană, 
provenite de la Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene.

Georgeta-Elena Nicolescu Ștefan
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 

Argeș

https://europa.eu/learning-corner/home_ro
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Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a găzduit, în data de 1 noiembrie 2019, în cadrul 
calendarului proiectului Pași în lumea culturii și a creației,  activitatea  Satul natal – tradiții și obiceiuri, 
oră de lectură și moment poetic din creațiile proprii ale elevilor. 

 Proiectul este derulat în prezent de către Biblioteca Județeană Argeș împreună cu Școala 
Gimnazială ”Petre Țutea” din Boteni, în cadrul căruia elevii participă la manifestări cultural-educative, 
dezbateri, expoziții de mărțișoare, felicitări, obiecte lucrate cu îndemânare și talent de către ei, îmbogățindu-
și astfel universul cunoașterii, pătrunzând în tainele lecturii și ale bibliotecii.

 În cadrul acestei întâlniri, invitat special, domnul George Badea, profesor de filosofie la Liceul 
Teoretic “Ion Mihalache“ din Topoloveni, a venit însoțit de către două eleve talentate, poeta Ioana Daniela 
Chițescu și cantorul Andra Elena Cîșlariu, aceasta bucurând publicul cu chitara și vocea ei caldă.

 Ioana, olimpică la filozofie, i-a impresionat pe copiii Școlii Gimnaziale ”Petre Țuțea” din Boteni, 
prin discursul ei, transmițându-le acestora curajul de a împărtăși povestea proprie, pentru că fiecare dintre noi 
suntem o poveste, iar poveștile ne formează, ne învață altruismul, bunătatea, credința și frumosul. Acesta este 
mesajul Ioanei plin de sensibilitate și profunzime: „Voi sunteți persoane cu lumină în suflet, m-ați făcut să vă 
cunosc prin poveștile spuse de voi. Din viață, eu am înțeles că trebuie să crezi mult în tine și atunci va veni cineva 
să te înțeleagă și să creadă în tine... Chiar dacă ești singur, poezia te salvează, poezia este iubire, ea te eliberează (de 
orgoliu, de egoism), dar te și apropie de tot ce este frumos...Poezia este cântecul care vine din suflet... “

 În eseurile proprii, elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnazială „Petre Țuțea” Boteni și-au exprimat atât 
de frumos gândurile, emoțiile și creativitatea, fiecare transmițând propriul mesaj și nevoia nemărginită a omului de 
cultură, ea oferindu-ne o perspectivă diferită asupra vieții, ajutându-ne să ne dezvoltăm propriile capacități și să 
stabilim noi orizonturi de meditație și de reflecție. 

 Satul natal, copilăria, preotul și biserica satului, costumul popular pe care l-au îmbrăcat și l-au descris cu 
atâta mândrie sunt câteva dintre temele abordate de către aceștia: ”Satul copilăriei mele este un colț de rai. Există în 
lume un loc al primelor amintiri, acolo unde sufletul fiecăruia dintre noi a îmbrăcat pentru prima dată haina 
luminii...Boteni este un colț de rai ca orice alt loc creat de Dumnezeu! Petre Țuțea a fost cel mai mare filosof al 
României. Înainte de a muri, Petre Țuțea a spus: „Mă mișc între Dumnezeu și neamul din care fac parte. În afară de 
acești termeni, nu văd nimic semnificativ între cer și pământ. Oriunde mă vor duce pașii, tot mă gândesc la satul meu 
natal“(Teodora Pravăț, clasa a VI-a).

 Despre preotul Sisoe Stanca (06.07.1915-17.10.1990) am aflat că „îți venea să îl așezi undeva și să stai să îl 
asculți”, pentru că prin profesionalismul său făcuse să păstreze vie și nealterată credința în Dumnezeu.

  Domnul profesor George Badea a propus o nouă lecție cu privire la ce înseamnă această preocupare aleasă a 
culturii și a creației în strânsă legătură cu filosofia, realizând un dialog firesc cu elevii – urmași ai marelui filosof Petre 
Țuțea, fără să neglijeze patriotismul lui de netăgăduit. Cum spunea Petre Țuțea (patronul spiritual al Școlii Gimnaziale 

din Boteni): „Fără nemurire și mântuire, 
libertatea e de neconceput. Omul, dacă nu 
are în substanța lui ideea nemuririi și 
mântuirii, nu e liber. Libertatea omului e 
partea divină din el”.
 La final, îndemnul către elevi a fost 
acela de a fi mereu mândri că sunt urmașii 
marelui filosof Petre Țuțea, că nevoia de 
cultură, de tradiție, de poezie și de creație 
este nevoia spirituală ca să îți justifici 
existența, astfel căpătând densitate și 
eternitate.

                          
Cristina Baciu 

Bibliotecar, 
    Compartimentul de Informare 

Bibliografică

Satul natal – tradiții și obiceiuri

CULTURAL
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Leonardo da Vinci (1452-1519). 
Artistul Renașterii italiene și gloria creației sale

	 Istoria culturii cunoaște puține nume care să se fi înscris cu egal prestigiu în domenii atât de multiple și 
diverse. Ca nimeni altul, Leonardo da Vinci a înțeles strânsa legătură dintre domeniile științei și artei, iar mintea 
sa a cuprins și a iluminat tot ceea ce a întâlnit în cale.
 La 500 de ani de la  trecerea în neființă, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș îl omagiază pe 
marele artist, dedicându-i expoziția Leonardo da Vinci (1452-1519). Artistul Renașterii italiene și gloria creației 
sale, expoziție de carte, albume și enciclopedii din colecțiile bibliotecii.
 În expoziție au putut fi admirate cele mai frumoase albume de artă, enciclopedii și dicționare universale, 
prezentând activitatea și opera pictorului Leonardo da Vinci: Charlotte Gerlings, 100 Great Artists: a visual 
journey from Fra Angelico to Andy Warhol;  Barbara Borngasser, Renaissance: Art and arhitecture in Europe 
during the 15-th and 16-th centuries; Le grand dictionnaire de la Peinture; Peinture d'Europe Occidentale des 
XIIIe-XVIIIe siecle;  Modern Reference Encyclopedia also published as Grolier Universal Encyclopedia, Vol. 12: 
Leonardo-Metronome. Expoziția a fost deschisă publicului, în holul central al bibliotecii, până la data de 15 
noiembrie 2019.
 Leonardo da Vinci este considerat unul dintre marii inovatori ai picturii și unul dintre cei mai mari pictori din 
istorie, lucrările sale cele mai cunoscute fiind: Buna Vestire (1473-1475), Madonna Benois (1478), Cina cea de Taină 
(1495-1497), Gioconda sau Mona Lisa (1503-1507), Sfântul Ioan Botezătorul (1513-1516).
  La Muzeul Louvre, așezată într-o sală care adăpostește capodopere, Gioconda, opera de artă ce domină și 
atrage, își exercită magia existenței ei seculare. Magia rezultă din mișcarea aceasta neîntreruptă a vieții portretului, din 
capacitatea rară, poate unică, de a topi contururile, de a face ca în colțurile ochilor sau ale gurii să nu se fi terminat sau să 
înceapă un fior. 
  Leonardo da Vinci nu impresionează numai prin complexitatea vieții sale – a fost pictor, arhitect, muzician, om 
de știință, geolog, fizician, proiectant, botanist și inventator – ci și prin calitatea viziunii și dimensiunile inteligenței sale. 
 A pus bazele anatomiei descriptive, a studiat teme din domeniul fiziologiei normale sau patologice: râsul, plânsul, 
foamea, strănutul, tremuratul, iar de aici a trecut la notații de psihologie. 
 A continuat cu pasiune cercetări de geologie, de botanică și de zoologie. A studiat lentilele, iluziile optice, 
fenomene de iradiații, categorii de umbre și a desenat un fotometru, foarte asemănător aceluia inventat peste două secole 
de Rumford. A studiat mecanica fluidelor, hidrologia și hidrostatica, aprofundând fenomenul ploii.
 Studiile sale se regăsesc în aproximativ 13000 de pagini de note și schițe, la care a lucrat zilnic de-a lungul întregii 
vieți, acestea regăsindu-se în colecții de prestigiu, precum: Biblioteca Națională a  Spaniei (Codexul din Madrid I și II), 
Victoria and Albert Museum (Codexul Forster I, II, III), Biblioteca Ambroziană Milano (Codex Atlanticus), British 

Library Londra (Codex Arundel), Castelul 
Sforza Milano (Codex Trivulzianus), 
Biblioteca Regală din Torino (Codexul 
referitor la zborul păsărilor), Biblioteca 
Vaticană (Codexul Urbinas), Castelul Windsor 
(Colecția Windsor), Muzeul Louvre, Institutul 
Francez din Paris (12 Manuscrise). 
 Leonardo da Vinci știa că adevărata 
frumusețe este cea spirituală, dată de înălțimea 
ideilor cu care gândești lumea și de căldura 
generozității cu care o privești. „Cine seamănă 
virtute culege renume... Studiul virtuții este 
pâinea sufletului”. Credea cu tărie în morala 
Adevărului, a Binelui și a Frumosului: 
„Acesteia î i  era dat să dureze opere 
nemuritoare!“

Cristina Baciu 
Bibliotecar, 
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Nina Cassian în istoria literaturii române
 Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat expoziția omagială Nina Cassian în istoria 
literaturii române - 95 de ani de la nașterea poetei, eseistei și traducătoarei române (27.11.1924-14.04.2014), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, deschisă publicului în perioada 15-29 noiembrie 2019.
 Din Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene Argeș sunt expuse lucrări cu autograful poetei: 
Spectacol în aer liber. O altă monografie a dragostei, București, Editura pentru literatură, 1961; Sufletul nostru, 
București, Editura pentru literatură și artă a societății 
scriitorilor R.P.R., 1949.
 De asemenea, Nina Cassian este prezentă în marile 
enciclopedii și dicționare ale literaturii române: Nicolae 
Manolescu, Istoria critică a literaturii române: 5 secole de 
literatură, Pitești, Editura Paralela 45, 2008; Aurel Sasu, 
Dicționar biografic al literaturii române, Pitești, Editura 
Paralela 45, 2006; Dicționar general al literaturii române, 
București, Editura Univers Enciclopedic, 2004; Eugen 
Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, 
Chișinău, Editura Litere, 1998.
       “Nina Cassian este dintre cei aleși să facă legendă. 
Prin operă și prin viață. Personalitate complexă, puternică 
și provocatoare, Nina Casssian a creat dintotdeauna mari 
pasiuni și mari controverse dar, dincolo de toate, rămâne o 
artistă de mare talent și forță creatoare. A fost parte din 
boema artistică, a trecut din avangardă în proletcultism, de 
la ostilitate anticeaușistă la alegerea de a se stabili în Statele 
Unite.” (Florea Firan)
 Nina Cassian a debutat editorial în anul 1947, cu 
volumul de versuri suprarealiste La scara 1/1, București, 
Editura Forum. A publicat peste 50 de cărți de poezie, 
eseuri și proză; a realizat traduceri remarcabile (unele 
însoțite și de prefață) din V. I. Maiakovski, M. Isakovski, S. 
Mihalkov, A. Barto, K. Ciukovski, Margarita Aligher, H. 
Heine, Paul Celan, Rudyard Kipling.
 În perioada 1947-1948 a fost redactor la revista 
Rampa, iar din anul 1949 redactor la revista Urzica. A compus muzică vocală (lieduri pe versuri de Eminescu sau pe 
versuri proprii) și instrumentală (pian), poemul simfonic Grivița Roșie (1952), precum și o suită pentru soprană solo, cor 
mixt și orchestră simfonică, pe versuri originale (Cântece pentru Republică, 1956). 
  În anul 1950 i se acordă Premiul de Stat, iar în 1969 Premiul Uniunii Scriitorilor. Se stabilește în Statele Unite ale 

Americii începând cu anul 1985, iar în 1994 i 
se decernează Leul literar, de către New York 
Library.
       Proiectul major al vârstei și al vieții 
sale a fost scrierea memoriilor, oglindă a 
"anilor furați și dăruiți", Memoria ca zestre, în 
3 volume (București, Editura Cărțile Tango, 
2010), lucrare care s-a bucurat de un ecou 
important în țară și de numeroase cronici. 
Editura americană Norton i-a propus editarea 
poemelor sale scrise în limba engleză în cadrul 
seriei Selected Works, o performanță deosebită 
pentru Nina Cassian.
             Dumnezeu a înzestrat-o pe poetă cu o 
inteligență sclipitoare, cu multiple aptitudini 
(pentru literatură, muzică, desen), cu spirit 
ludic. Ea a folosit toate aceste daruri ca mijloc 
de seducție, care s-au dovedit irezistibile.

Cristina Baciu 
Bibliotecar, 
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· Apel pentru expoziţia colectivă de fotografii a ANBPR

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România lansează un nou apel de contribuţie 
la expoziţia anuală colectivă de fotografii despre activitatea bibliotecilor publice. Ediţia din 2020 are drept 
temă Seniorii şi biblioteca, serviciile bibliotecilor publice pentru persoane vârstnice. Puteţi trimite fotografiile 
în perioada 21.01.2020 – 29.02.2020, la adresa de e-mail: cu menţiune la subiect biblgb@rdsmail.ro, 
–Expoziţie anuală ANBPR. 

Pot participa atât bibliotecile publice de rang judeţean, cât şi cele locale, municipale, orăşeneşti şi comunale. 
Condiţii obligatorii de îndeplinit pentru fotografii: rezoluţia minimă să fie de 300 dpi, să fie respectată tematica, 
imaginile să fie clare şi relevante, corecte tehnic, să fie însoțite de explicaţii pentru fiecare imagine (titlul 
activităţii/proiectului, numele bibliotecii şi bibliotecarului, data). Fiecare bibliotecă poate contribui cu maxim 3 

fotografii.

Scopul acestei expoziţii colective este acela de a arăta vizual contribuţia 
bibliotecilor în viaţa utilizatorilor şi comunităţilor. Vrem să fim “auziţi” 
prin aceste imagini, bibliotecile publice să devină mai vizibile, iar 
asociaţia să aibă o prezenţă mai pregnantă în spaţiul public.

Mai multe detalii despre apel: https://anbpr.org.ro/index.php/apel-pentru-
expozitia-colectiva-de-fotografii-a-anbpr/. 

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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

· Gaudeamus 2019 

Târgul Internațional Gaudeamus și-a deschis porțile pentru cea de a 26-a ediție, în premieră, în Pavilionul B Romexpo. 
Evenimentul, organizat în perioada 20-24 noiembrie 2019, de Radio România, a reprezentat un proiect cultural susţinut 
de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cu el închizându-se anul cultural 2019. 
În acest an, ne-am bucurat de o noutate, este vorba despre o zonă rezervată inovaţiilor tehnice şi cea în care se face o 
istorie a învăţământului românesc, începând cu 1831. Conform aprecierilor profesioniștilor domeniului și ale 
jurnaliștilor, a fost cotat drept unul dintre primele 10 evenimente de acest gen din Europa, din punct de vedere al 
anvergurii și al valorii pieței astfel create. Este cel mai important eveniment de acest gen din România, numărul 
expozanților la ultima ediție ajungând la 1.912.000 de vizitatori, 10.200 de evenimente editoriale şi profesionale, 6.500 de 
expozanţi. 
Târgul GAUDEAMUS a fost în topul evenimentelor culturale din ţara noastră. Prima ediție a târgului a avut loc în anul 
1994, fiind realizat de Radio România în colaborare cu Editura All și cu Euromedia. În anul 1997, în cadrul târgului, s-au 
inaugururat trofeele Gaudeamus pentru presă și pentru expozanți, în funcție de voturile publicului. 
Titlul pentru cea mai râvnită carte a târgului stabilită tot prin Votul Publicului, s-a acordat Editurii Humanitas, pentru 

volumul „Omul care mută norii. Şapte 
întâmplări”, de Radu Paraschivescu.
Cele mai vândute cărți pentru copii au fost:

1. „Minunea de Crăciun” a lui Jonathan 
Toomey, de Susan Wojciechowski, cu 
ilustraţii de P. J. Lynch,
2. „Moș Crăciun”, de Mauri Kunnas,
3. „Lupul cel Mare şi Lupul cel Mic. O 
prefrumoasă portocală”, de Nadine Brun-
Cosme, cu ilustraţii de Olivier Tallec.

Carmen Frîncu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
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Biblioteca Comunală Arefu a organizat, în data de 1 
Decembrie 2019, activitatea Ziua Națională a României, care 
s-a desfășurat în cadrul bibliotecii. La activitate, au participat 
elevii clasei a II-a de la școala Gimnazială Arefu împreună cu 
doamna învățătoare, Alisa Stan.

Obiectivele activității au fost cunoașterea istoriei 
naționale, înțelegerea importanței „Zilei Naționale a României” 
și cunoașterea însemnelor României (drapel, stemă și imn), 
descoperirea însemnătății celor trei culori ale drapelului nostru.

Elevilor li s-a citit Legenda Tricolorului, scrisă de Andrei 
Ciurunga. Pe baza textului citit, aceștia au răspuns la o serie de 
întrebări, descoperind, rând pe rând, semnificația fiecărei culori din 
drapel.                     

În partea a doua a acțiunii, elevii au realizat desene pe tema 
Zilei Naționale a României, ascultând cântece patriotice pe parcursul 
activității. 

Activitatea s-a încheiat cu o expoziție de desene cu lucrările 
realizate pe tema menționată. Cele mai frumoase lucrări au fost 
premiate de către bibliotecara Elena Hodoș cu câte o carte.                                                                    

La Mulți Ani, România! 
                                                                                                           

Elena Hodoș
Bibliotecar,

Biblioteca Comunală Arefu

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN BIBLIOTECILE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

„Ziua Națională a României” - Legenda 
tricolorului

Biblioteca Comunală Bradu este implicată în diverse activități, printre acestea numărându-se și proiectele Code 
Kids și Ora să ȘTIM.  

În luna septembrie 2019, echipa „Coding Club Library” Bradu a participat, în cadrul proiectului Code Kids, la un 
workshop despre „Public Speaking” și „Vânzări” oferit de către Compania CEZ Vânzări, materialele fiind prezentate de 
voluntarii Vlad Oprea și Aurel Daia.  

Copiii au învățat că trebuie să vorbească cu încredere, fără emoții, entuziaști și bine dispuși pentru a atrage atenția 
publicului asupra mesajului pe care doresc să îl transmită atunci când  susțin o prezentare în fața colegilor și a profesorilor 
sau vor să povestescă într-un cadru restrâns, prietenilor sau familiei, despre o întâmplare la care au luat parte. Aceștia au 
descoperit că vorbitul în public se învață! 

În luna octombrie 2019, seria activităților a continuat cu elevii de la Școla Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Bradu care au participat la „Ora de lectură”. Scriitorul și actorul Leon Magdan (cunoscut ca „Profesorul de joacă”) a 
venit special la Biblioteca Bradu, pentru a desfășura activitatea cu elevii. Le-a spus copiilor povești, pentru a-i bucura 
și învăța lucruri noi și bune, cu drag și cu zâmbetul pe buze.

Dl. Ovidiu Ana de la Fundaţia „Progress” şi voluntarii Mariela, Andrei şi Valentin au vizitat Biblioteca 
Comunală Bradu în luna noiembrie 2019. Aceștia au citit copiilor din cărţile „O grădină pentru toţi” şi „Ziua 
spălatului pe dinţi la Zoo”. În cadrul activității, copiii au învăţat despre igiena orală și au desenat fructe şi legume.  

Proiectul „Ora să ȘTIM” continuă la Biblioteca Bradu, împreună cu preşcolarii, şcolarii şi doamnele 
profesoare Voicu Cristiana, Ion Letadatu Nicoleta şi Badea Daniela de la Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Bradu.    

Mirela Ionescu
Bibliotecar,

Biblioteca Comunală Bradu

Biblioteca Comunală Bradu sprijină educația 
copiilor din comunitate
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