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Biblioteca în vremuri de pandemie

EDITORIAL

S
criu aceste rânduri într-o situație specială nu numai pentru biblioteci, ci și 
pentru lumea întreagă. Actuala pandemie a schimbat, de multe ori 
dramatic, modele culturale, economice, sociale, dar și modul nostru de a fi. 

Nimeni nu a fost pregătit pentru așa ceva, iar bibliotecile nu fac excepție. Îngrădirea 
(justificată) a libertăților individuale afectează și instituțiile culturale, care și-au 
închis porțile (tradiționale), multe refugiindu-se în mediul on-line, care nu suplinește 
însă „apropierea“ profundă de valorile comunicaționale și formative autentice, de 
profunzime. 

Din acest punct de vedere, comunicarea bibliotecilor, ca instituții de cultură „vii“, 
cu utilizatorii săi, s-a întrerupt brusc, managementul acestora trebuind să 
găsească, într-un termen foarte scurt, modalități de continuare a legăturilor 

culturale, spirituale, cu comunitatea pe care o deservesc. De fapt, este o schimbare bruscă 
de paradigmă, care, în viitorul apropiat, va presupune, obiectiv, realizarea și implementarea 
unor programe alternative de comunicare cu utilizatorii. Digitalizarea accelerată, folosirea 
eficientă a rețelelor de socializare vor deveni sau ar trebui să devină elemente cotidiene.

 
  Bibliotecile (publice) vor trăi într-o altă lume, una plină de incertitudini și de 
neprevăzut, iar supraviețuirea acestora va depinde în mare măsură, de capacitatea de 
adaptare la noile structuri informaționale, comunicaționale și culturale. 

Funcțiile contemporane ale bibliotecilor vor căpăta alte conotații în care 
„tradiționalul“ va trebui compensat cu noile repere (dinamice) ale unei lumi în 
care informația, dar și cunoașterea, vor fi decisive într-un viitor optimist pentru 

umanitate.

Consider, în continuare, că bibliotecile publice vor rămâne un „focar“ de cunoaștere 
și înțelepciune și după această perioadă nedorită din istoria umanității.

 
dr. Octavian Mihail SACHELARIE

Managerul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș
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Maratonul de povești

La data de 1 Iunie 2020, s-au sărbătorit 70 de 
ani de când ziua de 1 Iunie este declarată Ziua 
Internațională a Copilului și în România.

Cu ajutorul tehnologiei, 70 de bibliotecari 
din 24 de județe ale țării, ba chiar și din Republica 
Moldova, și-au unit forțele într-un proiect și au citit 
celor mari și mici 70 dintre cele mai frumoase 
povești ale lumii. 

Secția Tinerilor, din cadrul Bibliotecii 
Județeane ”Dinicu Golescu ” Argeș, s-a alăturat 
acestui minunat proiect cu propunerea de lectură a 
cărții „Balul florilor”, scrisă de Sigrid Laube. 
Aceasta a dezvăluit micuților pasionați de lectură, 
din spatele ecranelor, povestea interesantă a 
fructelor și legumelor. 

Acest adevărat maraton de lectură s-a 
desfășurat pe parcursul a 8 ore și a fost transmis live 
pe Facebook, chiar de ziua picilor. A fost cel mai 
frumos cadou dăruit copiilor de către acești 
pasionați străjeri ai cărților – bibliotecarii.

Se pare că cititul cu voce tare a devenit 
tradiție în rândul familiei secolului XXI, deoarece 
este un mijloc de a petrece timp prețios și de calitate alături de copii. Când ne uităm înapoi la copilăria noastră, mulți 
dintre noi avem amintiri plăcute legate de cititul poveștilor și de bucuria descoperirii unui basm nou, alături de părinți 
ori bunici, veșnicii povestitori. Și nu povestea ne-o amintim, ci sentimentul iubirii pe care îl păstrăm cu noi dincolo de 
timp. 

Evenimentul a avut un feedback pozitiv în mediul online: 21.000 de vizualizări, cuprinzând 41.000 de minute 
de vizionare, cu un impact de peste 35.000 de persoane, în cele 8 ore de transmisie în direct. 

Există oameni care pot face orice 
profesie mai frumoasă. Profesia de bibliotecar 
este frumoasă prin însăşi esenţa ei, dar când este 
îmbrăţişată de oameni care au vocaţie pentru 
această activitate, frumuseţea ei creşte în 
intensitate, răsfrângându-se asupra altor oameni.

Carmen Frîncu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor 

PROIECTE
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Europa – spațiu al diversității și al valorilor

EDUCATIVE: Campanii de informare, 
conferințe, activități

În data de 9 Mai 2020, Centrul Europe Direct Argeș a sărbătorit altfel Ziua Europei! Ne-am întâlnit cu 
voluntarii centrului în mediul online și am făcut un flashmob cu mesajele noastre de încurajare pentru Europa. 

Adriana Nițu, studentă în 
Danemarca  ș i  mas t e r andă  l a 
Leadership for Sustainability în cadrul 
Universității din Malmo, Suedia și 
Cr i s t ina  Crânguș ,  s tuden tă  l a 
Universitatea din Westminster, Londra 
au purtat discuții, în cadrul unui 
workshop online, cu tinerii argeșeni 
interesați despre condițiile de studiu și 
trai în aceste țări europene. 

Andrei Vișoiu, Diana Mijlică și 
Ioana Răducu au vorbit despre importanța 
concursurilor europene și despre cum au 
reușit ei să câștige și să se facă remarcați în 
cadrul concursului Juvenes Translatores, o 
competiție de traduceri ce se desfășoară 
anual, încă din 2007, de Direcția Generală 
de Traduceri din cadrul Comisiei Europene. 

În perioada 4 – 17 mai 2020, am 
desfășurat competiția online Fun with flags on Europe Day, organizată pe pagina Centrului Europe Direct Argeș. Cu 
ajutorul celor aproape 50 de participanți, am făcut o călătorie virtuală prin toate țările europene și am arătat frumusețea 
Europei. Ne-am distrat de Ziua Europei și am sărbătorit împreună diversitatea culturală a țărilor europene, iar la finalul 
concursului, am realizat un album foto cu toate fotografiile și informațiile primite, astfel încât să celebrăm împreună Ziua 
Europei: https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectArges/photos/?tab=album&album_id=3099754323414251.

Și pentru că ne pasă, am derulat și o campanie de informare și distribuire de insigne cu mesaje motivaționale și 
măști persoanelor vulnerabile, în zona pietonală din fața Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș. 

Pentru că...împreună suntem mai puternici!
    

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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

https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectArges/photos/?tab=album&album_id=3099754323414251
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Rețele europene, oameni conectați

Cetățenii și întreprinderile 
din Uniunea Europeană trebuie să 
fie informați în mod corect în 
p r i v i n ț a  d r e p t u r i l o r  ș i 
o p o r t u n i t ă ț i l o r  p e  c a r e  l e 
presupune Uniunea Europeană.

În acest  sens,  Centrul 
Europe Direct din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a 
l a n s a t  o  n o u ă  c a m p a n i e  d e 
informare, Rețele europene, oameni 
conectați, în județul Argeș. Acesta va 
organiza 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. 

Cel de al doilea eveniment a fost 
organizat online pe platforma ZOOM, 
datorită pandemiei. A fost o nouă 
provocare pentru noi, să ne întâlnim 
online cu tineri și adulți din Pitești, 
Hârsești, Mușătești, Vlădești, Rucăr, 
Albota, Bradu. Aceștia au aflat cum pot fi 

accesate aceste servicii prin diferite aplicații online precum ECC-Net Travel APP, Drop'pin@EURES sau cum pot fi 
depuse solicitări folosind diferite formulare online. 

Am prezentat 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.

În partea a doua a evenimentului, am 
discutat despre implementarea fondurilor 
europene prin Erasmus+. Doamna Mihaela 
Ivan, cadru didactic la Școala Gimnazială 
Vlădești, ne-a împărtașit propria experiență, iar 
doamna Luminița Angelescu, cadru didactic la 
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” din 
Pitești, a vorbit despre importanța competențelor 
obținute în urma participării la un astfel de 
proiect. 

Toate aceste rețele și programe ajută 
cetățenii Uniunii Europene să-și protejeze 
drepturile și să se bucure de spațiul european!

Ionela Panait
Consilier comunicare

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 

Argeș
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La Conferința generală de la Paris din 1995, UNESCO a decis ca 23 aprilie să rămână data 
aniversării Zilei Internaționale a cărții și a drepturilor de autor, deoarece această zi marchează nașterea și 
moartea lui William Shakespeare (acesta s-a născut pe 23 aprilie 1564 şi a murit pe 23 aprilie 1616), dar şi 
ziua în care a murit Miguel de Cervantes (a murit pe 22 aprilie, dar a fost înmormântat pe 23 aprilie). 
Cervantes şi Shakespeare, martori ai timpului, reprezintă caracterul şi însuşirile viselor umanităţii. Tot pe 23 
aprilie s-au născut Vladimir Nabokov (1899), Manuel Mejia Vallejo (1923) și au trecut la cele veșnice 
scriitorul peruan Inca Garcilaso de la Vega, englezul William Wordsworth, francezul Jules Barbey 
d'Aurevilly.

Ziua de 23 aprilie a fost declarată Ziua Bibliotecarului din România, prin Hotărârea de Guvern numărul 
293 din 14 aprilie 2005, astfel că începând cu anul 2005, în țara noastră se sărbătorește concomitent cu  Ziua 
Internațională a cărții și a drepturilor de autor. 

Ziua Bibliotecarului este sărbătorită anual în Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș prin expoziții 
de carte și publicații periodice, dedicate activității editoriale și științifice a bibliotecarilor, dar și prin sesiuni 
inedite de instruire, diverse cursuri și programe de pregătire în cadrul cărora se află noutăţi profesionale, pentru 
optimizarea și dezvoltarea serviciilor furnizate utilizatorilor.

Sesiunile de instruire dau posibilitatea bibliotecarilor pe de o parte de a asimila noi competenţe, care să le 
permită să-şi exercite cu succes profesia, dar pe de altă parte să le trezească dorinţa de a se dezvolta profesional, de 
a se adapta continuu unei societăţi în permanentă schimbare. 

În cadrul activității editoriale şi ştiinţifice, pe care o desfăşoară Biblioteca Judeţeană Argeş, investigaţia şi 
cercetarea ştiinţifică şi culturală rămân atribute esenţiale ale muncii de bibliotecă.  

Între cărţile editate de bibliotecă amintim: „Octavian Mihail Sachelarie.  Biobibliografie”, Cristina Baciu;  
„Biblioteca - Informaţie, Comunicare, Cunoaştere”, coordonator Octavian Mihail Sachelarie, Mihaela Voinicu; 
„Piteşti - Tradiţie şi contemporaneitate”, Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu; „Catalogul cărţii vechi româneşti 
din colecţiile Bibliotecii Judeţene Arges Dinicu Golescu”, Margareta Tudor; „Silvestru Voinescu: un destin asumat”, 
Octavian Mihail Sachelarie, Denisa Popescu; „Album bibliofil”, Octavian Mihail Sachelarie, Luminiţa Picui; 
„Ghidul bibliotecilor publice argeşene”, Octavian Mihail Sachelarie, Mihaela Voinicu.

Începând cu anul 2011 până în prezent, Biblioteca Judeţeană Argeş editează trimestrial Buletinul Informativ 
Bibliosphere, publicație a ANBPR – Filiala Argeș.

„Enciclopedia Argeșului și Muscelului” este o lucrare complexă, în patru volume, coordonator fiind profesorul 
universitar dr. Petre Popa. Portofoliul interdisciplinar se realizează, în parteneriat, sub egida marilor biblioteci şi muzee 
din Argeş. Volumul I (A-C) este realizat de Biblioteca Judeţeană Argeş, responsabil de volum fiind dr. Octavian Mihail 
Sachelarie, directorul bibliotecii. Enciclopedia evidenţiază, predilect: personalităţi originare din Argeş–Muscel; 
oameni de seamă integraţi zonei prin activitate relevantă, proprietăţi, forme de relief, instituţii publice, repere 

economice, politice, edilitare, ştiinţifice, 
didactice, culturale, religioase, medicale și 
sportive.
 Activitatea editorială și științifică este 
completată de Centrul Europe Direct Argeș, 
din cadrul bibliotecii, care editează anual 
buletine informative și broșuri tematice pe 
teme considerate prioritare de Comisia 
Europeană (drepturi, voluntariat, locuri de 
muncă, servicii europene de informare etc.).

Cristina Baciu,
Bibliotecar 

Compartimentul Evidența Documentelor și 
Statistică de Bibliotecă

Sărbătoarea profesiei de bibliotecar

CULTURAL
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Biblioteca, locul unde începe aventura!
 Copilăria este vârsta la care cea mai mare bucurie poate fi doar un zâmbet sincer. Copilăria e o lume 
aparte, plină de lumină, de emoție, de curiozitate și de armonie. Întâia zi de vară ne dă ocazia de a celebra Ziua 
Internațională a Copilului, oferindu-ne pentru, o zi, bucuria de a reveni la inocența și frumusețea copilăriei.   
„Biblioteca, locul unde începe aventura“ este o idee inedită a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș de a 
sărbători pe cei mai mici cititori ai ei în cadrul unei expoziții realizate în perioada 18 mai -15 iunie 2020. Astfel, tot 
holul bibliotecii a fost amenajat în așa fel 
încât să suscite interesul pentru lectură al 
copiilor. Îndemnul „Citește! Descoperă! 
Povestește! Lectura e cool!“ de pe 
panourile unde erau prezentate noutățile 
editoriale, se alătură unui alt motto al 
expoziției „Încălzește-ți sufletul cu o carte 
bună!“. Concepută pe patru secțiuni, 
expoziția cuprinde o colecție a celor mai noi 
și mai incitante cărți pentru copii, 
achiziționate de biblioteca noastră în 
ultimul timp.
 Secțiunea „Cărți SF și Fantasy“ 
cuprinde câteva dintre cele mai captivante 
cărți din acest domeniu: mult așteptatul 
roman „Marț ianul“ de Andy Weir, 
„Cu t r emuru l  Mond ia l  I :  Pa j i ș t e a 
Dragonului“ de Scarlett Thomas, „Dune“ de Frank Herbert, „Antologia viitorului“ de Henry Gee sau „Vrăjitorul și globul 
de cristal“ de Stephen King. 
 Secțiunea, care i-a atras ca un magnet pe micii noștri cititori a fost secțiunea dedicată „Noutăților editoriale“: 
„Atlasul de smarald“ de John Stephens, „Cronicile Familiei Kane“ de Rick Riordan, „Cum să învingi grijile și stresul“ de 
Dale Carnegie, „Incontestabil. Evoluția și știința creației“ de Bill Nye sau „Câinele care a salvat lumea“ de Ross Welford.   
Micii bucătari pasionați de gătit, care doresc să învețe rețete rapide și gustoase de pe mapamond, și-au regăsit titlurile 
preferate în secțiunea „Festin cu cărți delicioase“. Aici au decoperit: „Jamila Cuisine. Cele mai iubite rețete“ de Geanina 
Staicu - Avram, „Rămâi la masă? Rețete pentru cei dragi“ de Laura Cosoi, „Ghidul Meniurilor. Franța“, „Ghidul 
Meniurilor. Bulgaria“ sau antologia „Bucate alese din lume culese. Cele mai gustoase rețete din bucătăria internațională“.
Nu au fost uitați nici micii exploratori, pasionați de știință, lor fiindu-le dedicată secțiunea „Știință distractivă“, ce reunește 

cărți, enciclopedii și atlase: „Prima mea 
enciclopedie Larousse. Știința“, „100 de 
lucruri despre știință“, „Marea carte 
despre experimente“ sau „Ști ința 
distractivă. Trucuri. 50 de activități 
fantastice pentru copii de toate vârstele“.           
 Pentru a recrea lumea magică a 
copilăriei, au fost presărate printre 
volumele  prezentate  în  expozi ț ie 
numeroase jucării, lumânări parfumate, 
plicuri de ceai și căni pentru savurat ceaiul. 
Expoziția realizată de Sabina Dumitru, 
bibliotecar în cadrul compartimentului 
Sala de Lectură a Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu“ Argeș s-a bucurat un 
real succes, atât în rândul copiilor, cât și al 
părinților care îi însoțeau.     

Tomescu Gabriela
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 

VERNISAJE ȘI EXPOZIȚII
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· Școala de Vară pentru noii bibliotecari – ediție online 2020 

 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România lansează un nou apel de 
contribuţie Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România organizează, în 
perioada  3 – 7 august 2020, prima ediție online a Şcolii de Vară pentru profesionişti din bibliotecile publice 
românești. Plecând de la același motto al edițiilor anterioare al Școlii de Vară – „Bibliotec@ va crește cu 
mine!”, și această iniţiativă online are ca scop crearea unei rețele a tinerilor bibliotecari care să-și dezvolte 
creativitatea și capacitatea de a inova în biblioteci. 

 În acest an, Școala de Varǎ se va desfăşura pentru prima oară în mediul online, timp de 5 zile, câte 3 ore 
pe zi, prin intermediul aplicației ZOOM. Va fi organizată ca un spaţiu informal și virtual, dedicat învăţării 
aplicate şi schimbului de experienţe, de idei şi informaţii. Prin intermediul noilor tehnologii, atât de necesare în 

vremurile pe care le trăim, vom învăța împreună cum să creăm o rețea 
de noi bibliotecari care să dezvolte strategii de creare a unor servicii noi 
și inovative de bibliotecă.

Detalii: 

https://anbpr.org.ro/index.php/scoala-de-vara-pentru-noii-bibliotecari-
editie-online-2020/

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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

ȘTIRI

·�Bătălia Cărților - ediția a VII-a… continuă

 Organizat de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș în colaborare cu Biblioteca Județeană „Octavian 

Goga” Cluj și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), concursul are ca scop 

stimularea lecturii în rândul copiilor și adolescenților. 
Sub sloganul „Lectura te face învingător”, acesta se va derula în 

perioada iunie-octombrie 2020 și va cuprinde două categorii de vârste: 
11-13 ani și 14-18 ani. Astfel, prin acesta, vor fi popularizate cărţile de 
valoare destinate copiilor şi adolescenţilor, se va pune accent pe însuşirea 
de către participanţi a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor 
literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, 
argumente şi interpretări proprii. 

Elevii care intenţionează să participe la concurs trebuie să ştie că 
vor fi acordate premii finaliştilor concursului pentru cea mai bună fișă de 
lectură si cea mai apreciată carte, care va deveni „Cartea anului”. Premiul 
cel mare va consta în câte un dispozitiv mobil de comunicații tip tabletă, 
acordat Cititorului anului desemnat pentru fiecare categorie de vârstă: 11-
13 ani și 14-18 ani.

Finala concursului „Bătălia Cărţilor” se va desfășura în perioada 
12 octombrie - 12 noiembrie 2020 şi va cuprinde dezbaterea “Convinge-
mă să citesc!”, în cadrul căreia participanţii vor susţine cartea preferată şi 
vor răspunde la întrebări pe marginea cărţilor citite. Tot atunci va avea loc 
și jurizarea, urmată de festivitatea de premiere.

Mihaela Penaru
Președinte Filiala Argeș - ANBPR

https://anbpr.org.ro/index.php/scoala-de-vara-pentru-noii-bibliotecari-editie-online-2020/
https://anbpr.org.ro/index.php/scoala-de-vara-pentru-noii-bibliotecari-editie-online-2020/
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Biblioteca Comunală Rucăr beneficiază de o 
multitudine de oportunități prin care, atât eu, cât și copiii 
implicați în diverse proiecte, avem ocazia de a ne dezvolta 
personal, de a învăța și de a interacționa cu diverse 
comunități. 

Privind situația actuală, am abordat o nouă modalitate 
de a menține legătura între activitățile propuse de bibliotecă și 
copii: desfășurarea activităților în mediul online. 

În data de 2 aprilie 2020 am sărbătorit ,,Ziua 
Internațională a Cărții pentru copii”, iar cu această ocazie am 
desfășurat prima activitate în mediul online, împreună cu 
preșcolarii de la grădinița ,,Nae A. Ghica” Rucăr. 

Preșcolarii au avut sarcina de a viziona de acasă un 
filmuleț pregătit de mine, în care le-am citit povestea ,,Ăsta e al 
meu” de Michel Van Zeveren, iar cu ajutorul imaginației, a 
inteligenței, a atenției și a creativității fiecărui copil, aceștia au 
reușit să reproducă diverse personaje sau scene din carte.

O nouă modalitate de comunicare: platforma Zoom, unde 
am experimentat împreună cu coderii ambelor cluburi Code Kids. 
Am discutat, am rezolvat și am participat la o serie de activități 
propuse de cei de la Simplon România. 

Modalități alternative de comunicare au adus în prim-plan 
webinariile din cadrul proiectului ,,Ora SĂ ȘTIM”, la care am 
participat. 

Primul webinar: Comunicarea cu persoanele cu abilități 
diferite. La acest webinar am învățat cum să fim buni comunicatori prin limbaj mimico-gestual în ceea ce privește 
persoanele cu abilități diferite. 

Al doilea webinar: Comunicarea prin imagini, tehnici și sugestii. La acest webinar ni s-a propus o temă după 
terminarea cursului: realizarea unui colț fotografic cu o carte în bibliotecă. O activitate interactivă care a pus bazele 
unor cunoștiințe esențiale în captarea evenimentelor de zi cu zi prin fotografie. 

Al treilea webinar: Cifrele care spun povești. Am învățat că poveștile cu cifre bine spuse pot să ne aducă multe 
resurse pentru activitatea noastră. A fost un curs despre importanța corectitudinii rapoartelor pe care le face o 
bibliotecă.

 
Magda Pătran

Bibliotecar,
Biblioteca Comunală Rucăr
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