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Relația de comunicare a bibliotecarului 
cu utilizatorii

EDITORIAL

„Nu putem imagina o comunicare mai eficientă în teritoriile cunoașterii fără 
biblioteci. Biblioteca este o structură emițătoare, o vatră de flăcări strălucitoare, cu 
milioane de raze care se îndreaptă în toate direcțiile”. (Ion Stoica)
 Comunicarea cu oamenii este un proces viu, iar biblioteca este locul ideal de 
desfășurare a acesteia. Deoarece gradul de comunicare al unei biblioteci depinde de 
bibliotecar, acestuia îi revine sarcina de a participa în mod real la comunicare, printr-o 
implicare directă în procesul informațional cu disponibilități maxime de comunicare pe 
toate planurile care compun ființa umană, aceasta presupunând și o implicare spirituală, 
sufletească, fără de care informația nu își atinge scopul. 
 Bibliotecarul este o personalitate complexă, care posedă anumite abilități, ce permit 
perfecționarea și flexibilitatea continuă. Bibliotecarii specialiști trebuie să fie capabili de a 
stabili relații multilaterale cu oamenii, de a planifica și a organiza activitatea de comunicare 
pentru realizarea misiunii sociale a bibliotecii. Bibliotecarul trebuie să dovedească tact, 
amabilitate și înțelegere, să cunoască psihologia utilizatorului, să fie discret, să aibă disponibilitate 
și răbdare pentru a-l asculta și ajuta pe acesta. Dialogul cu utilizatorii este un lucru de care trebuie 
să se țină seamă în permanență, deoarece primul contact contribuie la fixarea imaginii bibliotecii în 
spiritul noului beneficiar. 
 Studiind personalitatea interlocutorului, bibliotecarul poate defini care este calea optimă de 
abordare a acestuia, fapt ce depinde, fără îndoială, de vârsta, genul și nivelul intelectual al acestuia. 
Pentru fiecare utilizator este important cum îl salută bibliotecarul, cum îl întâlnește, cu ce ton îi 
vorbește, cum îi îndeplinește cererea. Calitățile personale și etica profesională a bibliotecarului îl ajută 
să comunice cu fiecare persoană și să facă față cu demnitate oricărei situații. 
 Toți suntem apreciați și evaluați pentru calitățile noastre umane. De bunăvoința noastră depinde 
imaginea pe care și-o creează oamenii despre noi și instituția în care activăm, iar cultura acestei instituții 
e definită de atitudinea noastră față de muncă și statutul profesional. Totul se începe de la etica 
profesională, de la un personal entuziast, ceea ce înseamnă că de angajați depinde atmosfera de lucru și 
eficiența activității. 
 Specialiștii în etica de bibliotecă subliniază următoarele calități morale necesare unui bibliotecar 
profesionist: comunicabilitate, echilibru, cultură, răbdare, prudență, amabilitate, simț analitic, spirit critic, 
creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare. Bibliotecarul oferă, cu o discreție care îl 
înnobilează, toată zestrea adunată în timp cu greu, cea a cunoștințelor sale, tocmai lor, utilizatorilor. 
 Relațiile cu publicul au fost definite de către profesorul american W. Bernard Lukenbill ca 
interacțiunea generală dintre bibliotecă și clienții curenți și potențiali, ele având rolul de a influența 
perceperea și crearea atitudinii față de eficiența folosirii unor noi servicii sau produse ale domeniului. O 
importanță deosebită îl are contactul interuman în relațiile publice, ale căror efecte benefice sunt 
„cumulative și de aceea apar încet”, tocmai pentru că la baza lor stă „un proces de construire a încrederii 
și respectului reciproc, de-a lungul unei perioade lungi de timp”.

                                                                     Cristina Baciu,
Bibliotecar 

Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă
                                      Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Cum creștem rolul bibliotecilor 
în promovarea lecturii?

Secretele organizării cu succes ale unei 
expoziții tematice

FORMARE 
PROFESIONALĂ

În data de 15 ianuarie, la București, a avut loc seminarul „Cum creștem rolul 
bibliotecilor în promovarea lecturii? Secretele organizării cu succes ale unei expoziții 
tematice”, organizat de Headsome Communication, în parteneriat cu Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Compania de Librării 
București și Atelierul de Grafică, cu sprijinul Ministerului Culturii.

La acest eveniment au participat 
șase bibliotecari din cadrul Bibliotecii 
Județene ,,Dinicu Golescu” Argeș, 
dornici să facă schimb de informații, dar, 
mai ales, să afle noutăți legate de 
activitatea lor de la referenții invitați, 
subiectul fiind găsirea de noi metode de 
promovare a lecturii în activitatea de zi cu zi 
a bibliotecilor.

În prima parte a seminarului, referenții 
au vorbit despre metodele concrete prin care 
se poate organiza în mod profesionist o 
expoziție în cadrul unei biblioteci și factorii de 
care trebuie să ținem seama: alegerea 
tematicii, dimensiunea spațiilor de expunere, 
materialele avute la dispoziție, panotarea, 
luminozitatea. În cea de-a doua parte, invitații 
au pus accent pe metodele de promovare ale 
unui astfel de eveniment prin intermediul mass-
media: cum se realizează un comunicat de presă 
profesionist, cum alegem canalele media cele 
mai potrivite, cum se întreține o relație 
profesionistă cu jurnaliștii.

Pe lângă rolul de îndrumător pe care orice 
bibliotecar îl are în relația directă cu cititorii săi – 

copiii, adolescenții sau adulții care intră în bibliotecă –, acesta este și un promotor cultural care 
încearcă, pe toate căile posibile, să atragă publicul spre lectură.

                         Mihaela Nicolescu
                       Bibliotecar,

                                                Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Ştiinţă, experimente și copii

PROIECTE

Bine aţi venit în lumea ştiinţei! Una dintre cele mai bune modalități de a păstra 
copiii ocupați și de a le dezvolta totodată simțul angajamentului este de a-i implica în 
experimente științifice care le pot stârni curiozitatea. 

În acest context, Secția Tinerilor din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș a dezvoltat proiectul „ScienceLab - Laboratorul de Ştiinţă Distractivă”.

În cadrul atelierelor, copiilor li s-au demonstrat câteva experimente chimice 
spectaculoase și experimente fizice distractive, pe 
care ei le pot face acasă.

Totul a început cu o surpriză: catapulte din 
bezele, construite de micii noștrii ingineri, cu multă 
bucurie. Furnicuța curioasă, personajul cărții citite a 
dat copiilor un sfat: „Fiți curioși, puneți întrebări, așa 
veți avea răspunsuri la toate întrebările voastre!”. 
Împreună am experimentat vulcanul din pahar, 
presiunea apei și multe alte lucruri care i-a uimit pe 
copii.

Ianuarie a adus povestea „Norișorului roz”, din 
care am învățat că orice lucru are locul lui în natură, 
chiar dacă suntem diferiți, astfel că participanții au dat viață unui norișor pufos din slime. Mânuțe 
agitate, sclipici, colorant de diferite culori și alte ingrediente au dat viață unui slime pufos, care a 
adus multă încântare copiilor.

În luna februarie, am vorbit depre electricitate și 
magneți, Doamna Anghilă electrică le-a povestit 
copiilor despre magnetism, despre polii magnetici, 
despre cum putem realiza cu o mică baterie o sursă de 
iluminat, în acest fel practicând și meseria de electrician. 
Participanții au reușit să aprindă o sursă de led cu baterii 
de diferit voltaj, dar și cu ajutorul unui acumulator.

Scopul acestor ateliere este de a-i implica și angrena 
pe copii în diferite activități, de a le stârni interesul pentru 
lectură, de a le dezvolta spiritul de echipă și de 
competitivitate și, nu în ultimul rând, de a închega 
frumoase prietenii prin socializare. 

Experimentele ştiinţifice, fascinante şi informative în acelaşi timp, transformă procesul de 
învăţare în distracţie, iar distracţia în învăţare! Povestea continuă!

Carmen Frîncu
Bibliotecar,

                                                Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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O nouă campanie de informare, derulată de 
Centrul Europe Direct Argeș, în mediul rural

EDUCATIVE: Campanii de informare, 
conferințe, activități

Cetățenii și întreprinderile din Uniunea Europeană trebuie să fie informați în mod corect 
în privința drepturilor și oportunităților pe care le presupune Uniunea Europeană.

 În acest sens, Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș a lansat o nouă campanie de informare, Rețele europene, oameni conectați, în județul 
Argeș. Acesta va organiza, pe parcursul anului 2020, o serie de 4 evenimente în mediul rural, 
unde va promova serviciile de informare și asistență ale Uniunii Europene: EURES, SOLVIT, 
Eurodesk, EDC, ECC-NET etc. 

Primul eveniment a avut loc în luna februarie, în comuna Poienarii de Muscel, unde 
cetățenii din comună au aflat cum aceste servicii interacționează cu publicul la nivel național, 
regional și local, răspunzând cererilor de informații sau asistență. 

Reprezentanții Centrului Europe Direct Argeș au vorbit despre EURES - rețeaua europeană a 
locurilor de muncă, SOLVIT  - rețeaua centrelor care oferă soluții gratuite, rapide și pragmatice la 
probleme apărute în urma aplicării incorecte a legislației UE de către administrațiile naționale, 
Eurodesk - serviciul de informare care facilitează gratuit accesul la informații europene de interes 
pentru tineri și cei care lucrează cu tinerii în aproape 30 de țări europene, ECC-NET - rețeaua 
centrelor europene ale consumatorilor care-i informează pe aceștia despre propriile drepturi și 
oferă consiliere și asistență în ceea ce privește plângerile și soluționarea litigiilor apărute în cazul 
achizițiilor transfrontaliere, NARIC - platforma pentru recunoașterea calificărilor academice, 
Euroguidance – serviciul de informare despre sistemele de învăţământ şi de formare din toate 
ţările europene și EURAXESS – rețeaua ce sprijină mobilitatea cercetătorilor.
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Aceste rețele au un rol important în comunicarea cu cetățenii și cu întreprinderile, dar 
și în ascultarea opiniilor și adaptarea la nevoile acestora. Fiecare serviciu oferă asistență 
personalizată într-un anumit domeniu, de la furnizarea de informații generale privind 
Uniunea Europeană la aspecte specifice, precum găsirea unui loc de muncă, a unui partener 
de afaceri sau finanțarea unui proiect european.

Cetățenii care călătoresc și întreprinderile care își desfășoară activitatea în mai multe țări pot 
primi răspunsuri la întrebări precum: Ce drepturi am atunci când mă mut în altă țară a Uniunii 
Europene? Cine mă poate ajuta să depășesc obstacolele administrative din altă țară a Uniunii 
Europene? Cum pot să îmi ofer serviciile în alte țări? Ce trebuie să fac dacă un comerciant refuză 
returnarea unui produs defect?

Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Biblioteca Comunală Poienarii de Muscel și a avut 
drept scop creșterea numărului de cetățeni informați cu privire la drepturile pe care aceștia le au în 
Uniunea Europeană. 

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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



8

Poeta de respirație internațională, Ana Blandiana, a trecut din nou, la sfârșitul lunii 
februarie, pragul Bibliotecii Județene Argeș. Darul ei prețios – INTEGRALA 
POEMELOR. În fapt, semnul de mare noblețe al unui spirit cultivat, responsabil, angajat, 
preocupat până la obsesie și suferință de istoria noastră recentă.

Ana Blandiana trăiește poezia așa cum trăiește copilul grozăvia și frumusețea acestei 
lumi – alegând să nu se sperie și să nu omită nimic, să transforme fiecare cuvânt în lumină, 
chiar și atunci când cuvântul doare și rănește, căutând sensul superior al existenței dincolo de 
materia densă, întunecată. Ana Blandiana visează la o poezie simplă, de o simplitate uluitoare. 
Visează cum poezia își găsește esența și cum, într-o lume a vorbelor fără rost, a vorbelor aflate 
în război, poezia-esență devine tăcere.

Prezența, la Pitești, a Anei Blandiana – fondatoare, împreună cu soțul său, scriitorul 
Romulus Rusan, a Memorialului de la Sighet – a fost legată și de prezentarea volumului Adrianei 
Georgescu – La început a fost sfârșitul. Dictatura roșie la București. Ana Blandiana li s-a 
alăturat astfel realizatoarei de televiziune, Lucia Hossu-Longin, și prof. univ. dr. Ilie Popa, 
președintele Filialei Argeș a Fundației Culturale ”Memoria”. 

Cartea Adrianei Georgescu, scrisă la Paris, este prima mărturie a unui deținut politic dintr-o 
țară comunistă. Autoarea a fost șefa de cabinet a generalului Rădescu, ultimul prim-ministru al 
României dinaintea instaurării regimului boșevic. A fost arestată și torturată, în 1945, la vârsta de 25 
de ani. A reușit să fugă în Franța, în 1948.

Cartea respiră atmosfera ororii acelui timp, repune în discuție evenimente tragice, plesnește de 
suferință. Stilul alert, direct, frazele rostogolite nu-ți dau răgaz să cugeți, te obligă să trăiești și să 
retrăiești. 

Întrebarea de dincolo de toată această desfășurare de forțe – carte și eveniment – este, însă, 
Pentru cine și cu ce rezultat? Căci românii lasă impresia că și-au pierdut eroii, martirii, strămoșii, 
înainte chiar de a-i fi cunoscut și de a le fi recuperat memoria cu adevărat. 

Denisa Popescu
    Compartimentul Comunicare, Media, 

Evenimente Culturale și Editoriale
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Cartea Vie. Istorie și Poezie, 
la Biblioteca Județeană Argeș

CULTURAL
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Marius Iulian Zinca, poetul singurătății care doare ca spinul în talpă, și-a lansat, la 
jumătatea lunii februarie, la Biblioteca Județeană Argeș, cartea Poarta Spre Tine. 

Marius este un înviat din morți. În 2003, a avut un accident de mașină. A stat 6 luni în 
comă. Conectat la aparate. Când s-a trezit, nu știa cine este el, cine sunt părinții, soția și 
copilul lui. Confunda telefonul cu telecomanda. A trebuit să învețe din nou să meargă, să 
gândească, să vorbească. Astăzi, are 10 cărți publicate. Poarta Spre Tine i-a fost tradusă, în 
limba engleză, de o prietenă de departe - Elena Angheluță Buzatu, scriitoare trăitoare pe 
continentul american - și va fi lansată, în această primăvară, și în Canada. 

Cele 26 de poeme sunt reflexia, în 
vers liber, a unei perioade de viață 
dureroasă. El însuși rob al neputințelor 
trupești, Marius își veghează tatăl, aflat la 
capătul drumului pământesc. O veghe de 
spital românesc, sordidă, pe care poetul o 
transfigurează, pentru a o putea suporta mai 
ușor. De-aici, prezența constantă, ca un 
halou, a tabloului medical clasic – doctor, 
incizie, perfuzie, chist, masă de operație, 
traheotomie, stop cardiac. Marius Zinca îi 
conferă fiecărui element substanță, energie, 
identitate. Lasă impresia că stă de vorbă cu 
fiecare, că vrea să-i înțeleagă rostul și să-l 
îmbuneze. Relația cu duhul bolii și cu Îngerul 

Morții este o relație vie. Marius notează scurt. Notațiile sunt capturi de suflet. Sunt o respirație grea.
Poarta Spre Tine este o carte de poezie pentru cei cu exercițiul suferinței. Al suferinței 

subiectivate, lăsate să-și facă rânduiala ei, pentru că mai ales în suferință stă taina existenței noastre 
omenești.

Denisa Popescu
    Compartimentul Comunicare, Media, 

Evenimente Culturale și Editoriale
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

La sfârșitul lunii februarie, în Sala de Conferințe, într-o atmosferă caldă și destinsă, s-a 
desfășurat un eveniment deosebit de important pentru bibliotecă - lansarea volumului 
monografic „Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș. File de cronică“, autor Teodor 
Mavrodin. La eveniment, alături de bibliotecarii instituției, au participat personalități ale vieții 
culturale argeșene: Spiridon Cristocea, fostul director al Muzeului Județean Argeș, lect. univ. 

Marius  Iulian Zinca  și  poarta  spre  suferință

Lansarea volumului monografic
„Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș. 

File de cronică“
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dr. Sorin Mazilescu, specialist în Etnografie şi Folclor, cunoscutul scriitor argeșean, 
Lucian Costache, fost profesor de limba română la Colegiul Național „I.C.Brătianu“ din 
Pitești, dar și scriitorul și jurnalistul Spiridon Voinescu, fiul marelui om de cultură, 
Silvestru Voinescu, director, timp de patruzeci de ani, între 1964 și 2004, al Bibliotecii 
Județene Argeș.

În aplauzele celor prezenți, gazda evenimentului, Octavian Mihail Sachelarie, 
directorul instituției, i-a dat cuvântul reputatului istoric și om de cultură, Teodor Mavrodin. 
Autorul a făcut o scurtă prezentare a cărții, subliniind motivul pentru care a întocmit această 
lucrare: 

„Istoria națională ar fi îmbogățită, ar fi 
corectată și ar fi mai exactă, dacă fiecare 
instituție publică - de cultură, de învățământ, 
financiară, bancară - ar avea câte o monografie, 
scrisă profesionist. Această carte, pe care o lansăm 
astăzi - „Biblioteca Județeană Dinicu Golescu 
Argeș. File de cronică“ - este a optsprezecea lucrare 
de nuanță monografică pe care am publicat-o, ea 
adaugându-se altora de aceeași factură: „Istoria 
Primăriei Pitești“, „Filiala Arhivelor Statului, 
județul Argeș - monografie“, „Episcopia Argeșului 
(1793-1949)“  sau  „Aninoasa  ș i  S lănicul 
Muscelului“. 

Autor sau coautor a numeroase lucrări științifice 
și monografii locale, director timp de aproape trei 
decenii a Arhivelor Naționale - Filiala Argeș, Teodor 
Mavrodin a realizat această lucrare în decursul a patru 
ani, ajutat fiind în demersul său de un colegiu 
redacțional, organizat din bibliotecari ai instituției. 

Potrivit tehnoredactorului Gabriela Tomescu, 
această carte, structurată în cinci capitole și având 
aproape 300 de pagini, „este o lucrare bine documentată 
din punct de vedere științific, completată în mod fericit 
de cele 103 fotografii realizate după documente vechi de 
arhivă, fiind, probabil, singura monografie de o 

asemenea anvergură, a unei biblioteci publice, din țară.“  
Făcând o scurtă recenzie a volumului, Octavian Mihail Sachelarie, a subliniat: „Lucrarea 

domnului Mavrodin abordează trei piloni esențiali pentru evoluția durabilă a unei comunități: carte, 
lectură, bibliotecă, fără a eluda, însă, oamenii, personalitățile culturale care au dat sensul dezvoltării 
bibliotecii, ca instituție culturală de prim rang. Autorul depășește latura rece, necesară discursului 
său, identificându-se afectiv cu destinul acestui centru cultural de excepție. Dovada elocventă: 
albumul de familie (66 de fotografii), cu care se încheie volumul și care surprinde pentru posteritate, 
evenimente, personalități culturale, pe scurt - o viață trăită intens.“

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe, acordate de autor, tuturor celor care și-au 
dorit volumul.             

Tomescu Gabriela
Bibliotecar,

                                             Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș



11

Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, vineri, 17 ianuarie, într-o atmosferă de mare 
sărbătoare, în Sala de Conferințe arhiplină a bibliotecii, a avut loc un eveniment cultural de 
excepție, care va rămâne mult timp întipărit în memoria celor prezenți: conferința „Gânduri 
despre Mihai Eminescu“, susținută de reputatul om de știință, prof. univ. dr. Dumitru 
Constantin Dulcan, ce a venit însoțit de unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, Dorel 
Vișan. 

Dedicat împlinirii a 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, evenimentul s-a dorit a fi 
un omagiu adus geniului eminescian. Deschiderea i-a revenit gazdei, Octavian Mihail Sachelarie, 
directorul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș.

Conferința susținută de reputatul scriitor și om de știință, Dumitru Constantin Dulcan, inspirată din 
interviul „Drumuri spre Eminescu…“, acordat scriitorului Al. Văduva și inclus în „Somnul Rațiunii“, 
ultima sa carte publicată, a pus accentul pe genialitatea lui Eminescu: „Eminescu a reprezentat expresia 
cea mai înaltă a scânteierii minții românești.[…] În „Luceafărul“ simțim această influență a marii culturi 
a lui Eminescu. Poemul strălucește prin profunzime spirituală, prin forma și conținutul de idei, prin 
simboluri și acel sublim care îmbracă destinul omului în veșmântul cel mai ales, cel mai plastic exprimat; 
acesta este Luceafărul“.    

În încheiere, Dumitru Constantin Dulcan a relevat locul și rolul lui Eminescu în cultura 
românească: „Eminescu vine meteoric în cultura românească și este vizibil, prin tot ce a scris, că avea 
obsesia infinitului. L-am putea compara cu un astru care vine din infinit, poposește o clipă aici, într-un 
spațiu și un timp special destinate, pentru a da culturii românești dimensiunile universalului […].“    

Pentru a completa în mod desăvârșit acest eveniment de înaltă ținută, în fața unui public 
numeros și entuziast, Dorel Vișan a suținut un recital liric din opera eminesciană, în stilul său 
inconfundabil.

Evenimentul a fost, în același timp, și un fericit prilej pentru renumita Editură „Școala 
Ardeleană“ din Cluj (reprezentată la Pitești de Vasile George Dâncu, directorul editurii) să lanseze 
ultima lucrare a cunoscutului om de știință Dumitru Constantin Dulcan, „Somnul rațiunii“, dar și 
două volume scrise de îndrăgitul actor Dorel Vișan, care se dezvăluie publicului piteștean și în 
ipostaza de poet în volumul „Cântece pentru glas și toacă“, dar și în cea de scriitor, în volumul de 
eseuri „Cine-i păzește pe paznici? Gânduri de zi și de noapte“. 

Eveniment cultural de excepție la 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“Argeș



12

Potrivit afimației lui Vasile George Dâncu, directorul Editurii „Școala Ardeleană“: „De la 
debutul său din 1995, când a publicat primele sale poezii, în revista „Steaua“, versurile lui Dorel 
Vișan s-au bucurat de aprecierea unor personalități ale culturii române: Fănuș Neagu, Constantin 
Cubleșan, Romulus Vulpescu. De asemenea, volumul de eseuri „Cine-i păzește pe paznici? Gânduri 
de zi și de noapte“, prefațat de scriitorul Mircea Radu Iacoban, este un florilegiu de gânduri, cugetări, 
observații pe care artistul le face cu un acut simț al realității despre lumea care ne înconjoară, despre tot 
ceea ce a trăit și trăiește societatea românească de trei decenii încoace.“      

Tomescu Gabriela
Bibliotecar,

                                                Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

 Joi, 30 ianuarie 2020, în sala de conferințe a Bibliotecii a avut loc un eveniment inedit, pe care 
amatorii umorului de calitate nu l-au ratat. Sub genericul ,,Râsul în grup”, Costel Pătrășcan, oaspetele de 
onoare, a prezentat o video-proiecție cu problemele din țară, politica țării, viața de familie, într-o manieră 

subtilă, prin intermediul caricaturilor. 
Cu această ocazie, a lansat albumul de umor: „România merită 

mai mult. 30 de ani veseli într-o țară tristă”. Caricaturile savuroase au 
păstrat atmosfera veselă pe toată durata prezentării, cei prezenți în 
sală râzând, apaludând și relaxându-se într-un ambient plăcut.

Iulia Bădulescu, pe ritmuri de chitară, a completat programul și 
a încântat publicul prezent cu creații proprii despre probleme actuale. 

Costel Pătrășcan este unul dintre cei mai buni artiști 
caricaturiști ai României. Minte ascuțită, Costel Pătrășcan reușește 
atât de bine să observe problemele societății încât își lasă fanii mereu 

mască. Este cel mai viralizat caricaturist român pe social media. 

Marius Motreanu
Compartimentul Comunicare, Media, 

Evenimente Culturale și Editoriale
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Râsul în grup
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Pași în lumea culturii și a creației

„Pași în lumea culturii și a creației” se numește proiectul educațional pe care Biblioteca 
Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș  continuă, și în anul 2020, să îl desfășoare în parteneriat cu  
Școala Gimnazială ”Petre Țuțea” din Boteni. 

De-a lungul anilor, în cadrul parteneriatului s-au desfășurat expoziții și activități 
interesante, unde elevii și-au dovedit măiestria și talentul, și-au îmbogățit universul cunoașterii, 
au pătruns în tainele lecturii și ale bibliotecii.

În perioada 28 februarie - 14 martie 2020, în holul principal al Bibliotecii Județene Argeș a 
putut fi admirată expoziția 1 Martie – Mărțișoarele primăverii. În luna aprilie, urmează expoziția 
Paștele – Fantezie, Culoare, Spiritualitate, iar în luna septembrie, expoziția Darurile toamnei.  

Expozițiile sunt realizate cu obiecte 
decorative deosebit de frumoase, lucrate 
manual de către elevii Școlii Gimnaziale 
”Petre Țuțea” din Boteni, în funcție de 
tematica expoziției: mărțișoare, felicitări, 
flori, coșulețe, ouă împodobite de Paște etc. 
Acestea sunt lucrate cu răbdare și migală în 
tehnica quilling (a modelării hârtiei) și origami 
(a îndoirii hârtiei), rezultând compoziții 
complexe și spectaculoase.

În cadrul calendarului proiectului ”Pași în 
lumea culturii și a creației”, desfășurat în 
parteneriat cu Școala Gimnazială ”Petre Țuțea” 
din Boteni, Biblioteca Județeană Argeș va 
găzdui, în luna iunie, activitatea  Cititul și scrisul 
– abilități pentru viață, iar în luna octombrie 
activitatea Boteni – istorie și cultură, în cadrul 
cărora elevii își vor exprima atât de frumos, în 
eseuri proprii, 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.
De fiecare dată, îndemnul către elevi este acela de a fi 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 Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă
                                      Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

VERNISAJE ȘI EXPOZIȚII
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Dedicată Zilei Internaţionale a Scrisului de Mână (23 ianuarie), expoziţia Manuscrisul – de la 
medieval la contemporan, realizată în cadrul Secţiei Colecţii Speciale a bibliotecii, își propune a pune în 
evidenţă evoluţia în timp a manuscrisului (act sau document scris de mână) până în epoca modernă. 

Denumită sugestiv „Manuscrisul - de la medieval la contemporan. O călătorie în timp de la hrisovul 
domnesc şi actele de cancelarie domnească până la cărţile - manuscris din zilele noastre“, expoziţia este un 
bun prilej de a pune în lumină câteva dintre cele mai vechi şi mai valoroase manuscrise, redactate de-a lungul 
timpului, de la celebrul „Codex Aureus“, până la hrisoavele domneşti sau actele de cancelarie domnească, de 
la „Mémorial des Alliés“, carte realizată în facsimil la Paris, în anul 1929, în urma încheierii Primului Război 
Mondial, până la autografe şi dedicaţii, unele dintre ele scrise în limba franceză, date de oameni politici şi 
diplomaţi ai vremii - Dumitru C. Brătianu sau Ion Ghica.

Prezent în expoziţie sub forma unor planşe detaliate (extrase din volumul „Codex Aureus“, apărut în 
1972, la Editura Meridiane, Bucureşti, autor Dan Simonescu), unul dintre cele mai vechi şi mai valoroase 
manuscrise din lume, „Codex Aureus“ este expus, în prezent, la Muzeul Naţional de Istorie - Secţia Batthyáneum 
din Alba-Iulia. Realizat din porunca împăratului franc Carol cel Mare (724-814), „Codex Aureus“ este scris pe foi 
fine de pergament cu litere de aur, textul manuscrisului fiind un fragment dintr-un „Tetraevenghel“, ce cuprinde 
numai primele două evenghelii - a lui Matei şi a lui Marcu. Cealaltă parte a manuscrisului, cu evangheliile lui Luca 
şi Ioan, se găseşte la Biblioteca Apostolică Vaticană din Roma. Potrivit academicianului Dan Simonescu, acest 
„monument al artei grafice, de o valoare inestimabilă are textul scris cu litere de aur, în uncială minusculă îngrijită, 
[...] iar cele aproape o sută de tipuri de ornamente ale chenarelor, portretele, decorul luxuriant al canoanelor, varietatea 
paletei cromatice, toate denotă imaginaţia şi măiestria celor ce au realizat acest manuscris.“  

De asemenea, în expoziţie sunt prezentate şi 
câteva planşe ce ilustrează hrisoave şi acte de 
cancelarie domnească, între care se remarcă hrisovul 
emis de Constantin Brâncoveanu Voievod, la 10 iulie 
1707, dar şi actul emis de Antim Ivireanul, 
Mitropolitul Ţării Româneşti, la 20 iulie 1715. 
Redactate în limba slavonă cu litere şi ornamente din 
aur, acestea reprezintă „adevărate obiecte de artă 
miniată“, aşa după cum afirmă istoricul Traian-
Ionescu Nişcov, în cartea „Acte de cancelarie 
domnească“ (Editura Meridiane, Bucureşti, 1974).  

Un volum care impresionează, atât prin 
mărimea (42 cm/32 cm), cât şi prin greutatea lui, 
cântărind aproape 11kg, este „Mémorial des Alliés“. 

Realizat în facsimil la Paris, în anul 1929, în urma încheierii Primului Război Mondial, volumul cuprinde gândurile şi 
impresiile conducătorilor sau demnitarilor din cele 25 de state participante la această conflagraţie mondială. România 
este prezentă în acest volum prin gândurile şi impresiile, scrise de mână, în limba franceză, de Regele Ferdinand 
Întregitorul, de primul ministru Ion I.C. Brătianu, de generalul Alexandru Averescu, de Nicolae Iorga, de I. Gh. Duca, 
de Nicolae Titulescu şi de Mitropolitul României, Miron Cristea. 

În condiţiile actuale, în care tehnologia şi scrisul la computer devin din ce în ce mai atractive, iar scrisul de 
mână capătă, din ce în ce mai mult, valoare sentimentală, expoziţia „Manuscrisul - de la medieval la contemporan“, 
deschisă în Secţia Colecţii Speciale a bibliotecii, se doreşte a fi o călătorie în timp, în care vizitatorii vor putea 
descoperi unele dintre cele mai vechi şi mai valoroase manuscrise, redactate de-a lungul timpului.      

Tomescu Gabriela
Bibliotecar,

                                                Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Expoziția „Manuscrisul – de la medieval 
la contemporan”



Expoziția „Titu Maiorescu, 
la 180 de ani de la nașterea sa“

Dedicată împlinirii a 180 de ani de la nașterea criticului literar, Titu Maiorescu (15 februarie 
1840-18 iunie 1917), expoziția „Titu Maiorescu, la 180 de ani de la nașterea sa“, realizată de 
compartimentul Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, cuprinde volume 
de critică, celebra revistă „Convorbiri literare“, dar și studii de estetică, de limbă și de literatură 
română: „O cercetare critică asupra poeziei române“ (1867), „În contra direcției de astăzi în 
cultura română“ (1868), „Direcția nouă în poezia și proza română“ (1872), „Comediile domnului 
Caragiale“ (1885), „Eminescu și poeziile sale“ (1889), “Jurnal și epistolar“ (zece volume), 
„Discursuri parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice a României sub domnia lui Carol I“ 
(2001- 2003).

Între volumele expuse, toate fâcând parte din colecțiile bibliotecii, se remarcă două volume de 
poezii, prefațate și adnotate de Titu Maiorescu, apărute la Editura Socec: „Poesii“ de Mihail 
Eminescu, ediția a treia, Editura Librăriei Socecu și Comp, București, 1888 și „Poesii“ de Mihail 
Eminescu, ediția a patra, cu o notiță biografică de Titu Maiorescu, Editura Librăriei Socecu și Comp, 

București, 1889.
Personalitate reprezentativă a 

culturii române, om politic, critic 
literar, eseist, profesor, filosof și jurist, 
Titu Maiorescu s-a impus în cultura 
română drept autorul celebrei teoriei 
sociologice a formelor fără fond și 
inițiatorul în 1864, alături de Iacob 
Negruzzi, P. Carp, Vasile Pogor și Teodor 
Rosetti a Societății literare și culturale 
„Junimea“, în a cărei revistă „Convorbiri 
literare“ au fost publicate operele marilor 
clasici  ai  l i teraturii  române: I .L. 
Caragiale, Ioan Slavici, Mihai Eminescu 
și Ion Creangă. 

„Cel mai important critic literar de până atunci“, așa cum îl definea Garabet Ibrăileanu, Titu 
Maiorescu s-a implicat activ în promovarea operelor poeților și prozatorilor români, publicându-le în 
„Convorbiri literare“. Dar cel mai apropiat sufletește a fost de Mihai Eminescu, pe care îl considera cel 
dintâi poet al României. Aproape toată opera eminesciană a fost publicată în această revistă, începând cu 
poezia „Venere și Madonă“, la 15 aprilie 1870.

În semn de respect și de recunoaștere a valorii operei poetului, Titu Maiorescu adună toate poeziile 
publicate de Eminescu, de-a lungul a doisprezece ani, în revista „Convorbiri literare“, la care adaugă și 
poeziile din cele 44 de caiete - manuscris, pe care acesta i le lăsase în grijă, înainte de a se interna la 
Viena, și le publică, la Editura Socec, în decembrie 1883, așa cum îl anunță și în scrisoarea trimisă la 
Viena, în februarie 1884: „Acum trebuie să știi că volumul de poezii ce ți l-a publicat Socec, după 
îndemnul meu, în Decemvrie anul trecut <1883>, a avut cel mai mare succes, așa încât Socec stă încă 
uimit.[…] Poeziile D-tale sunt azi cetite […] și la întoarcerea în țară te vei trezi cel mai popular 
scriitor al României. Așa cam este, dar tot nu este rău, când te simți primit cu atâta iubire de 
compatrioții tăi“. 

Tomescu Gabriela
Bibliotecar,

                                                Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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ź Apel nominalizări pentru Premiile ANBPR 2019 - ANBPR a decis prelungirea 
termenului de transmitere a propunerilor pentru Premiile ANBPR 2019 până luni, 15 
iunie 2020, inclusiv. 

Premiile ANBPR pentru activitatea bibliotecilor publice din cursul anului 2019 sunt 
structurate pe următoarele secţiuni şi categorii:

A. Secţiunea dedicată activităţii profesionale. Categorii de premii:

I) Cea mai bună lucrare de specialitate (monografie sau publicație serială);

II) Cel mai bun articol/studiu de specialitate; 

III) Cel mai bun program/proiect din bibliotecă, pe patru nivele: comunală, orăşenească, 
municipală, judeţeană;

IV) Cele mai bune servicii inovative de bibliotecă (inclusiv cele digitale, precum site de 
bibliotecă);

V) Bibliotecarul anului;

VI) Premiul „Traian Brad” pentru merite deosebite în biblioteconomie în întreaga activitate. 

B. Secţiunea dedicată activităţii de Asociaţie. Categorii de premii: 

VII) Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată de un membru la nivelul 
Asociaţiei;

VIII) „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul anterior premierii.

Detalii: https://anbpr.org.ro/index.php/apel-nominalizari-pentru-premiile-anbpr-2019/

Ionela Panait

Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul

Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș

ȘTIRI

https://anbpr.org.ro/index.php/apel-nominalizari-pentru-premiile-anbpr-2019/
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Motto: Fiecare elev are dreptul de a se simți în siguranță, respectat și acceptat.
La Biblioteca Comunală Vlădești, alături de elevii din clasa a V-a, îndrumați de d-na 

diriginte, profesor Mihaela Ivan, se desfășoară activități în cadrul proiectului COLIBLITE, 
unde purtăm discuții despre bullying şi cyberbullying.

În cadrul întâlnirilor avute cu tinerii, am prezentat elevilor definițiile de bază ale 
bullyingului, tipurile de bullying. Bullying-ul este o problemă foarte serioasă și nu trebuie nicio 
clipă să ne gândim că pur și simplu face parte din viața noastră și că ar trebui să ne resemnăm cu 
acest lucru. O persoană hărțuită, singură, nu poate opri un bully. Dar ajutată, acest lucru va 
deveni posibil. Am citit un fragment din cartea “Agresorul” de Paul Langan (pag.22-27), apoi 
copiii au primit o fișă de lucru, cu un text și au fost rugați să identifice formele de bullying. 

De asemenea, este foarte important ca elevii să știe cui se pot adresa în cazul în care sunt 
ținta unor acțiuni de tip bullying (părinți, diriginte, profesori, director, polițist, telefonul copilului) 
și să conștientizeze faptul că neraportarea bullyingului poate produce efecte negative asupra lor.

Într-o altă activitate practică, elevii au primit o bucată de hârtie albă și le-am fost cerut să o 
mototolească, să o strângă în mână, dar să aibă grijă să nu o rupă. Apoi le-am cerut să o desfacă, să o 
întindă și să se uite la ea. Le-am explicat că toate ”cicatricile” pe care le-au lăsat pe hârtie, vor avea 
urmări, chiar dacă vor încerca ulterior să repare răul făcut. Exact la fel se întâmplă și în situația în 
care un copil este agresat de un altul. Își poate cere scuze, însă cicatricile vor rămâne pentru 
totdeauna! Lasă urme care nu pot fi înlăturate. Bullying-ul afectează victima pentru totdeauna!

Scopul implicării în astfel de acțiuni este de a contribui cu toții, astfel încât dezideratul Stop 
bullying să devină realitate! 

Steluța Jugănaru
Bibliotecar,

Biblioteca Comunală Vlădești

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN BIBLIOTECILE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectul COLIBLITE
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