
       

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL EXPOZIȚIILOR DE CARTE DIN COLECȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE ”DINICU GOLESCU” ARGEȘ 

-2021- 

Nr. 

crt. 

 Denumirea proiectului Perioada/Dată Descrierea sumară a 

programului/proiectului/cultural/organizatori 

1 Cele mai citite cărți ale anului 2020 

 

04-14 ianuarie Expoziție de cărți selectate dintre cele mai citite 

volume în  anul 2020 

2 In Memoriam Silvestru D. Voinescu (02.01.1935-13.09.2005) 04-14 ianuarie Expoziție de cărți  cu autograf, articole, reviste, 

fotografii și documente personale, prilejuită de 

împlinirea a 86 de ani de la nașterea cărturarului 

român. 

3 Mihai Eminescu - Spiritul universal al culturii române 15-31 ianuarie Expoziție a celor mai reprezentative publicații din 

opera eminesciană care reflectă tezaurul literar, 

artistic, publicistic lăsat moștenire contemporanilor 

săi și generațiilor viitoare.  

4 Secretele succesului - expoziție de cărți motivaționale 01-11 februarie Expoziție carți de dezvoltare personală   

5 Iubește ca la carte: cele mai citite povești de dragoste din toate 

timpurile 

12-28 februarie Expoziție de cărți (romane de dragoste și cărți cu 

destinații romantice) dedicată zilei de Valentine's 

Day 

6 Femei celebre din toate timpurile. Poveștile lor 01-14 martie Expoziție de cărți, reviste, enciclopedii dedicată Zilei 

Internaționale a Femeii  



7 Totul pentru sănătatea ta 15-31 martie  Expoziție tematică: recomandări de cărți instructive  

despre sănătate  și nutriție.  

8 Aniversările lunii martie 

George Topîrceanu (20.03.1886- 7.05.1937)-135 ani de la naștere 

Ion Pillat  (31.03.1891-17.04.1945)-130 ani de la naștere 

15-31 martie  Expoziție tematică: recomandări de cărți instructive  

despre sănătate  și nutriție.  

9 Știința explicată pe înțelesul tău 01-15 aprilie Expoziție de cărți pe teme științifice, tehnice și 

didactice,  de știință distractivă și aplicată. 

10 În armonie cu natura 16-29 aprilie Expoziție de cărți, enciclopedii, reviste, atlase despre 

floricultură și îngrijirea plantelor prilejuită de  

desfășurarea festivalului Simfonia lalelor.  

11 Bucuria credinței – Paștele la români 30 aprilie-10 mai Expoziție despre semnificația, tradițiile și obiceiurile  

Sărbătorii Paștelui.   

12 Pitești- 633 de ani de atestare documentară 11-31 mai Expoziție de documente de bibliotecă, cărți poștale 

illustrate și documente de arhivă cu ocazia 

sărbătoririi Zilelor Piteștiului. 

13 Povești incredibile de supraviețuire  01-14 iunie Expoziție tematică: aventură/acțiune și suspans în 

cele mai celebre cărți. 

14 4 iulie - Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii 

 

01-18 iulie Expoziție de cărți, enciclopedii, reviste, dicționare, 

albume dedicată Zilei Naționale a  Statelor Unite ale 

Americii- 4 iulie  

15 14 iulie - Ziua Națională a Franței 01-18 iulie Expoziție de cărți, enciclopedii, reviste, dicționare, 

albume dedicată Zilei Naționale a Franței- 14 iulie 

16 Muzeele lumii – destinații pentru vacanțe de neuitat 19-31 iulie Expoziție de cărți, dicționare, reviste, albume, 

enciclopedii, ghiduri turistice  

17 Argeșul și Muscelul – Spații istorice ale românismului 02-22 august Expoziție de carte monografică și etnografică  despre 

județul Argeș 

18 Descoperă poveștile din spatele obiectivelor turistice celebre 23august – 06 septembrie Povești, întâmplări și aventuri care au avut în fundal 

obiective turistice celebre -expoziție de cărți 

 



19 Arta relaționării între părinți și copii – educația continuă acasă 07-19 septembrie Expoziție de cărți despre provocările actuale în 

psihologia dezvoltării copiilor 

 

20 Arhitectură și stil 20-30 septembrie Expoziție tematică cu ocazia Zilelor Europene ale 

Patrimoniului  

21 Trăiește în armonie cu animalul tău de companie 01-17 octombrie Expoziție de cărți, enciclopedii,  albume cu și despre 

animale de companie  

22 Ultimul rege al românilor – Mihai I 18-31 octombrie Expoziție de cărți, enciclopedii,  albume prilejuită de 

aniversarea a 100 de ani de la nașterea Regelui 

Mihai I al României. 

23 Cărți interzise 01-14 noiembrie Expoziție de cărți interzise din istoria literaturii 

universale 

24 Pași simpli către libertatea financiară 15-30 noiembrie Expoziție tematică: management, marketing, 

business, antreprenoriat și educație financiară  

25 1 decembrie – Ziua Națională a României 1-16 decembrie Expoziție de cărți, enciclopedii, reviste, dicționare, 

albume dedicată Zilei Naționale a României 

26 Cărți de pus sub brad 17 decembrie-03 ianuarie Expoziție de cărți cu tradiții religioase, obiceiuri și 

colinde dedicate Crăciunului, lecturi recomandate 

 

MANAGER, 

Octavian Mihail Sachelarie 

 
 


