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Eu în Europa – prezent și perspective

EDITORIAL

2
020 a fost un an plin de provocări, în care am fost nevoiți să ne adaptăm 
din mers la schimbările survenite și să concepem acțiunile de comunicare 
diferit față de cum o făceam înainte de pandemie, să învățăm să lucrăm mai 

mult cu platformele online pentru a putea interacționa cu utilizatorii noștri în 
situația actuală. Și pentru a comunica cu colegii din bibliotecile publice din județ, 
ținând cont de restricțiile impuse. Astfel, la începutul lunii noiembrie 2020, 
Biblioteca Județeană Argeș și Centrul Europe Direct Argeș au organizat conferința 
anuală, adresată bibliotecarilor și funcționarilor publici din județul Argeș, 
multiplicatori de informație europeană. Evenimentul a fost găzduit de Centrul Europe 
Direct Argeș pe platforma Cisco Webex, derulându-se în mediul online.

Au fost diseminate rezultatele sesiunilor de informare despre serviciile de 
informare și asistență ale Uniunii Europene, care au fost organizate pe parcursul 
anului 2020, pentru cetățenii din Pitești și din comunele Poienarii de Muscel, 

Hârsești, Arefu și Mozăceni din județul Argeș, organizate atât fizic, cât și în mediul online.

De asemenea, au fost prezentate și rezultatele derulării proiectului ȘTIM 
ÎMPREUNĂ! în peste 15 comune din județul Argeș: Bradu, Boteni, Buzoești, 
Bogați, Coșești, Leordeni, Lerești, Merișani, Mușătești, Poienarii de Muscel, 

Rucăr, Ștefănești, Vedea, Vlădești și Topoloveni. Au fost realizate, prin intermediul 
bibliotecarilor din bibliotecile publice comunale, peste 45 de acțiuni având ca scop stimularea 
interesului copiilor din mediul rural pentru subiecte din aria ȘTIM - Știință, Tehnologie, 
Inginerie, Matematică.  

Complexitatea acțiunilor și prelucrarea fotografiilor, creativitatea, originalitatea și 
diversitatea activităților ȘTIM, derulate pe parcursul anului 2020, au adus premii 
bibliotecilor comunale din Rucăr (locul I), Buzoești (locul II) și Vlădești (locul III). 

Consolidarea bibliotecilor publice din mediul rural sau urban mic ca puncte de multiplicare a 
subiectelor cu tematică europeană reprezintă obiectivul proiectelor de acest gen, în contextul 
dezvoltării competențelor europene comune ce ne conturează viitorul în Uniunea Europeană. 

Î
n partea a doua a conferinței, reprezentanții Centrului Europe Direct Argeș au vorbit, în cadrul 
unui atelier online, despre provocările anului 2020 și despre cum Internetul ne ajută să facem 
față tuturor schimbărilor survenite în situația actuală. În cadrul atelierului, au fost dezbătute 

subiecte legate de impactul pandemiei asupra utilizării internetului. 

Momentul care a suscitat atenția tuturor celor prezenți a fost desemnarea câștigătorului 
pentru Bibliotecarul Anului 2020, unde reprezentanții Asociației Naționale a 
Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România – filiala Argeș au acordat premiul 

doamnei Gabriela Șendroiu din cadrul Bibliotecii Comunale Mușătești pentru merite deosebite în 
anul anterior anului premierii, în semn de recunoaștere a celor mai valoroase proiecte și inițiative 
locale.  

Au fost premiați cei mai activi multiplicatori de informație europeană, oameni pasionați 
de educație și cultură, implicați în diverse proiecte derulate pentru dezvoltare 
comunitară pe tot parcursul anului 2020.

Ionela Panait
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș
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Cultură'n șură
Cultura'n șură sau teatru pe uliță, oricum s-ar numi, efectul asupra oamenilor de la sat este același, iar 

inițiatorii proiectului Cultură'n șură sunt oamenii aceia minunați care și-au lăsat amprenta sufletului, în urmă cu 
un an și jumătate, definitiv, asupra comunității celor din Buzoești. 

Propunerea a venit de la Asociatia 
Romania EduCab, prin intermediul Bibliotecii 
Județene „Dinicu Golescu”, și a fost primită cu 
multă încântare, iar prima reprezentație în Argeș, 
în anul 2019 a fost un succes; în cele trei comune: 
Albești, Merișani și Buzoești s-a jucat „Doctor 
fără voie” după Moliere, în regia lui Victor 
Olăhuț: „A fost o experiență minunată în județul 
Argeș, pe care nu o vom uita niciodată!” – 
Cultură'n șură.

Anul acesta, ieșirea din starea de urgență 
a adus și prima veste bună: “Teatru pe uliță” - 
nominalizat printre proiectele câștigătoare la 
sesiunea a doua de finanțare AFCN. Astfel vara 
lui 2020, cu restricțiile și măsurile de distanțare 
impuse, a adus teatrul pe uliță în douăsprezece 
localități rurale din România, printre care două 
din județul Argeș: Albeștii de Argeș și Buzoești 
(ambele aflate la a doua ediție a evenimentului), 
cu spectacolul: „Experimentul” după Ion Băieșu și alți autori români contemporani, tot în regia lui Victor Olăhuț.

Și așa se face că la Buzoești, când rostești: teatru în aer liber, fețele se luminează și poți asculta minute în șir, 
despre cum, pentru o seară de vară, într-o locație, devenită “patrimoniu cultural” deși este proprietate privată, sosesc 
actorii (lor) “mari”, și care, pentru o oră și ceva, descrețesc frunțile și aduc buna dispoziție. Nici actorii nu au nimic 
împotriva faptului că sunt asimilați comunității și că fac efectiv parte din aceasta, sentimentul fiind reciproc, așa cum 
reiese dintr-un interviu acordat de regizorul Victor Olăhuț: “E perfect atunci când gazdele devin parte din echipă și își 
asumă evenimentul”. 

În 2020, la Buzoești, reprezentația a avut loc pe 7 septembrie. Numărul mare în care sătenii au venit, disciplina cu 
care și-au ocupat locurile și înțelegerea condițiilor actuale care nu au mai permis accesul după începerea spectacolului, 
precum și aplauzele cu care au răsplătit efortul actorilor, au fost atitudini demne de o sală de spectacol adevărată.

Obiectivul proiectului și efortul echipei de a duce teatrul la țară nu s-a oprit la scenă; peste zi, copiii au fost invitați 
la atelierul de teatru, care le-a deschis o altă 
perspectivă asupra unor posibilități viitoare.

Ecourile din presă ne fac să fim optimiști 
și pentru anul  2021: „Ultima reprezentație 
susținută la Cornățel a fost de vis! Un public 
minunat (...) O comunitate în mijlocul căreia vom 
reveni de câte ori vom putea” – Victor Olăhuț.

Elisabeta Păduroiu
Bibliotecar,

Biblioteca Publică Buzoești

PROIECTE
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CODE KIDS în Topoloveni

Code Kids reprezintă un proiect care, pentru copiii din comunitatea noastră, a însemnat în 2020 locul de 
refugiu în vremea pandemiei (chiar dacă deseori întâlnirile au fost online), dar și locul de aprofundare a 
cunoștințelor de programare, de socializare și studiu. 

Oportunitatea oferită de Fundația Progress și 
partenerii acesteia copiilor din mediul rural și orășenesc 
mic este un real succes. Pentru Topoloveni, acest club de 
coding, unde copii cu vârsta între 10 și 14 ani învață 
bazele programării, este “pata de culoare” a bibliotecii. 
Membrii clubului sunt dedicați și serioși, pasionați de 
tehnologie și inovație.

 Rezultatele muncii lor și perseverența de care au 
dat dovadă i-a adus pe cei mici în fața unui mare 
eveniment la care au participat – Târgul Național de 
Știință și Tehnologie Code Kids Fest 2020. 

Dupa calificarea la etapa națională, ca rezultat al 
ocupării locului I pe județ, Smart Games Topoloveni și-a 
perfecționat proiectul creat și a venit în fața juriului cu 
Einstein Quiz, o aplicație în app inventor prin intermediul căreia copiii de toate vârstele își pot testa cunoștințele 
matematice. Ideea de la care s-a plecat a fost că nu toți copiii au laptopuri, tablete dar marea majoritate dețin un telefon 
inteligent. De asemenea, nu toți părinții au timpul necesar să verifice temele sau să îi asculte pe cei mici la operațiuni 
matematice ca adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri, radicali. De aici a apărut acest quiz, care rezolvă problemele 

specificate mai sus. Aplicația poate fi descărcată gratuit 
pe telefon și poate fi testată de oricine dorește.

Toata munca membrilor clubului a fost 
răsplatită atât cu premiile câștigate la etapa județeană 
(un Mini Tank Robot, un creion 3D, ghiozdane, 
diplome - toate oferite cu sprijinul Fundației Progress 
și Europe Direct Argeș), cât și prin participarea la un 
Târg Național de Știință și Tehnologie, unde copiii 
s-au putut înscrie la diverse ateliere de 
programare. 

Un eveniment de o asemenea anvergură 
pentru un club mic, dar unit a fost o oportunitate de 
dezvoltare a membrilor clubului, de trăire a unor 
experiențe și provocări noi, de muncă în echipă, de 
colaborare în vremurile în care distanțarea socială 
este impusă, o experiență unică care ne determină să 
muncim mai mult, să fim mai buni și să investim timp 
în descoperirea și testarea limitelor tehnologiei, 
demonstrând că, linie cu linie, putem schimba lumea! 

Oana Marinică Mustățea
Bibliotecar,

Biblioteca Orășenească Topoloveni
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Formarea profesională online – o soluție pentru 
menținerea calității serviciilor în bibliotecile publice

FORMARE PROFESIONALĂ

Formarea profesională este un element de bază în dezvoltarea profesională a oricărui angajat, mai ales 
având în vedere evoluţia ultimelor luni, marcate de pandemia Covid-19 și de importante schimbări la nivel 
economic și social. 

În luna noiembrie 2020, Biblioteca Județeană Argeș, cu sprijinul ANBPR, a organizat o serie de cursuri 
de formare profesională, desfășurate pe platformele Zoom și Webex. Primul curs a fost Managementul riscului 
susținut de domnul dr. Robert Coravu, în data de 19 noiembrie.

 Pe parcursul a câteva ore de instruire, bibliotecarii au aflat răspunsuri la întrebări precum: 
· Care sunt riscurile în profesia de bibliotecar și factorii care le pot genera? 
· Cât de importante sunt riscurile?
· Cum abordăm riscurile? 
· Cum le controlăm?
Prin aplicații practice, bibliotecarii au identificat câteva dintre riscurile cu care se confruntă la locul de 

muncă și au învățat care este procedura care trebuie urmată atunci când este vorba despre managementul riscului.
Un alt curs de formare, care s-a desfășurat în perioada 23 noiembrie - 4 decembrie 2020, este cursul de 

biblioteconomie, modulul 1. Acesta s-a desfășurat tot în mediul online, câte 6 ore pe zi.
Temele abordate în primul modul au fost diverse: 
· Introducere în biblioteconomie (sistemul național de biblioteci, misiunea și funcțiile bibliotecilor);
· Legislație românescă (Legea bibliotecilor, Legea Depozitului legal, Legea drepturilor de autor, Legea 

patrimoniului cultural național mobil);
· Catalogarea documentelor/descrierea bibliografică internațională;
· Evidența și organizarea colecțiilor de bibliotecă;
· Zonele ISBD și RDA;
· Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă;
· Metode moderne de promovare a serviciilor de bibliotecă;
· Sisteme integrate de bibliotecă. Biblioteca în mediul online.
Cursul a permis consolidarea cunoștințelor teoretice și perfecționarea abilităților practice și a aptitudinilor 

necesare practicării ocupației de bibliotecar. Programul de curs a îmbinat teoria cu practica în cadrul unor ateliere de 
lucru. Primul modul s-a încheiat cu o evaluare intermediară. Cel de-al doilea modul se va încheia cu evaluarea finală 
constând într-un test și susținerea unui proiect. În perioada cuprinsă între cele două module, cursanții vor efectua un 
număr de ore de aplicații practice în condiții reale de muncă.

Formarea profesională este un instrument necesar pentru a rămâne competitiv pe piața muncii și pentru a face față 
provocărilor unei societăți în care abilitățile digitale sunt factorul-cheie al dezvoltării.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar,

                                                Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Curs de instruire pe platforma online Wikipedia 
pentru bibliotecarii argeșeni

În perioada noiembrie-decembrie 2020, la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș, a avut loc 
cursul de inițiere al bibliotecarilor argeșeni în Wikipedia – enciclopedie  disponibilă pe Internet, ce poate fi 
utilizată liber și dezvoltată de oricine.

Cursul și-a propus ca obiectiv familiarizarea bibliotecarilor cu această platformă, culminând cu 
publicarea de articole notabile. 

Pentru a putea publica articole cu 
notabilitate pe Wikipedia, se recomandă ca 
bibliotecarii să aibă la îndemână surse de 
informare sub forma lucrărilor de specialitate, 
enciclopedii, monografii și legături externe. 
Pentru buna desfășurare a procesului de 
publicare, s-au cristalizat o serie de reguli pe 
care toți participanții le-au respectat. Ele fac 
referire directă la conținutul și redactarea unui 
articol, structura și stilul în care se scriu 
articolele și ce tip de resurse (tipărite sau 
electronice) pot fi utilizate ca informație.

Bibl iotecar i i  prezenț i  la  curs  au 
posibilitatea de a-și alege subiecte care pun în 
valoare tezaurul cultural local, de la monumente 
istorice la personalități locale care s-au afirmat pe 
plan național. Printre articolele publicate în 
Wikipedia de bibliotecarii argeșeni prezenți la curs 

se numără: „Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș”, „Mănăstirea Cetățuia”, „Mânăstirea Văleni”, „Mănăstirea 
Robaia”, „Cariera de piatră de la Albeștii de Muscel”.

În cazul în care articolele nu întrunesc criteriile de notabilitate și nu utilizează surse de încredere viabile, 
acestea nu pot fi publicate sau vor fi propuse spre ștergere.

Esența enciclopediei online Wikipedia este natura sa universală, având în vedere că orice persoană care o 
accesează poate crea pagini noi și scrie despre absolut orice subiect enciclopedic.

Ioana Necula
Bibliotecar,                                            

Compartimentul Informatizare și Evidență Informatizată a Cititorilor 
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Cercul de scriere de proiecte

Cursurile Școlii de Vară organizate de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România au continuat, la sfârșitul anului 2020, cu o nouă oportunitate oferită de doamna trainer Anca Râpeanu 
și anume, un cerc de învățare dedicat bibliotecarilor care doresc să învețe mai mult despre scrierea de proiecte 
cu finanțare. 

În 2020, atelierele școlii de vară s-au desfăşurat prin intermediul aplicației ZOOM timp de 5 zile, câte 3 
ore pe zi. A fost organizată ca un spaţiu informal și virtual, dedicat învăţării aplicate şi schimbului de experienţe, 
de idei şi informaţii. 

Dacă în vară am dobândit cunoștinte teoretice despre cum se scrie un proiect, acum l-am construit 
efectiv. Ne-am dat seama, de-a lungul 
timpului, că nu toată lumea știe să 
scrie proiecte și, din această cauză, 
șansele organizațiilor de a accesa 
finanțări publice sau private sunt mai 
mici. Nu există nici prea multe 
materiale disponibile care să te ajute să 
înveți cum să scrii proiecte, iar 
organizațiile și oamenii care știu deja 
să facă acest lucru fie nu au timp pentru 
a te ajuta, fie nu sunt dispuși să ofere 
ajutor.

Timp de 6 săptămâni, în mediul 
online, cu ajutorul editorului Etherpad, 
am abordat toți pașii unui proiect:

ź identificarea şi formularea nevoilor care trebuie rezolvate prin proiect – arborele problemelor, analiza 
SWOT;

ź formularea obiectivelor SMART;
ź stabilirea echipei de proiect şi a partenerilor;
ź planificarea activităților și calendarul activităților – Diagrama GANTT;
ź stabilirea bugetului proiectului și matricei de gestionare a riscurilor;
ź evaluarea rezultatelor – Planul Intern de Monitorizare;
ź evoluția proiectului post implementare – sustenabilitatea.
Prin intermediul platformei Udemy am vizualizat clipuri în care erau explicați toți pașii schiței de proiect, 

urmând ca noi să lucrăm pe aceeași structură.
În cadrul cercului, participanții s-au familiarizat cu strategiile de dezvoltare a proiectelor cu finanțare, prin 

intermediul noilor tehnologii, atât de necesare în vremurile pe care le trăim. Împreună am învățat cum să creăm o rețea 
de noi bibliotecari care să dezvolte strategii de creare a unor servicii noi și inovative de bibliotecă, pentru comunitate. 

Prin implicarea în astfel de proiecte destinate comunității, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș se 
poziționează ca punct de reper în dezvoltarea digitală a comunității.

Carmen Frîncu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
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CODE Kids FEST 2020 – Târgul Județean de 
Știință și Tehnologie pentru copii

EDUCATIVE: Campanii de informare, 
conferințe, activități

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în data de 3 noiembrie 2020, între orele 
13:00-15:00, CODE Kids FEST 2020 – Târgul Județean de Știință și Tehnologie pentru copii, în format online. 

2020 a fost anul provocărilor, iar situațiile întâlnite ne-au demonstrat că activitățile pe care le derulăm la 
bibliotecă și nu numai, depind într-o proporție uriașă de tehnologia avansată. Acest lucru nu ne-a oprit, ci ne-a 
dat curajul să trecem peste obstacole, să ne adaptăm și să continuăm să #rescriemviitorulcopiilor.

Pentru a încuraja iubitorii de 
tehnologie și experimente ȘTIM 
(Știință, Tehnologie, Inginerie, 
Matematică), pentru a crește gradul 
de educație și pentru a contribui la 
dezvoltarea competențelor digitale ale 
copiilor din mediul rural și urban mic, 
B ib l i o t eca  Jude ț eană  ”Din i cu 
Golescu” Argeș  împreună cu Fundația 
Progress au pregătit un nou format de 
eveniment: CODE Kids FEST 2020 - 
Târg Online de Știință și Tehnologie 
pentru Copii.

Șase proiecte din sfera științei și a 
tehnologiei, create de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, au putut fi văzute la standurile virtuale din zona EXPO 
a târgului. Târgul Județean de Știință și Tehnologie a reunit copii și bibliotecari din Argeș, unul dintre cele 22 județe din 
România unde se desfășoară proiectul ”CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice”.  Mulțumim 
partenerilor care ne-au fost alături: Europe Direct Argeș, AstroBrătianu - Colegiul Național "Ion C. Brătianu", Broboți- 
Echipa de robotică a Colegiului Național "Ion C. Brătianu", ASO IROBO IT - Asociația de inițiere Robotică și IT, 
Cercul de biologie - Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești.

Cu emoții, dar și cu mult curaj, copiii din cluburile de la Bibliotecile din: Vlădești, Rucăr, Mușătești și 
Topoloveni le-au arătat invitaților și membrilor juriului proiectele digitale la care au lucrat (App Inventor, Scratch, 
Arduino). Micii coderi au fost încrezători că aceștia sunt doar primii pași în programarea viitorului. 

În urma evaluării proiectelor, locul IV i-a revenit Clubului GALAXY CODE CLUB Mușătești, cu proiectul 
Quizz AppInventor, locul al III-lea a fost ocupat de Clubul CHILDREN FOR FUTURE Rucăr, cu proiectul Crearea 
unui semafor, locul al II-lea a fost ocupat de Clubul WINDOW FOR FUTURE Vlădești cu proiectul Matricea cu leduri, 
iar locul I și participarea la Târgul Național de Știință și Tehnologie CODE Kids Fest 2020 i-a revenit echipei SMART 
GAMES TOPOLOVENI cu proiectul Einstein Quizz.

Proiectul ”CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice” este dezvoltat de Fundația Progress și are ca 
scop crearea unei mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își dezvoltă 
competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. 

Prin activitățile de formare și 
atelierele organizate este deschisă o 
fereastră către explorarea lumii digitale cu 
oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, 
astfel încât peste 2000 de copii, cu vârste 
cuprinse între 10 și 15 ani, sunt încurajați să 
se implice activ și chiar să urmeze o carieră 
în tehnologie. Proiectul CODE Kids se 
desfășoară în prezent în bibliotecile publice 
din 22 județe ale României și din localități 
rurale din Republica Moldova.

Mihaela Penaru
Președinte-ANBPR Filiala Argeș
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Rețele europene, oameni conectați

În perioada octombrie - noiembrie 2020, Centrul Europe Direct Argeș a organizat ultimele 2 acțiuni 
din cadrul campaniei de informare pe teme europene organizată pentru cetățenii din mediul rural. 

Au fost reliefate informații 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 - 
r e ț e a u a  c e n t r e l o r 
e u r o p e n e  a l e 
consumatorilor care-i 
informează pe aceștia 
despre propriile drepturi și 
oferă consiliere și asistență 
î n  c e e a  c e  p r i v e ș t e 
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 
f o r m a r e  d i n  t o a t e  ţ ă r i l e 
europene și EURAXESS – 

rețeaua ce sprijină mobilitatea cercetătorilor. 
Serviciile de informare și asistență ale Uniunii Europene au fost promovate în cadrul unor evenimente 

organizate online, pe platforma WEBEX. 
Tineri de la Colegiul Național ”Zinca Golescu” din Pitești și cetățeni ai comunei Arefu din județul Argeș au aflat, 

la sfârșitul lunii octombrie 2020, 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.

Tineri și cadre didactice de la Liceul Tehnologic Mozăceni, cetățeni ai comunei Mozăceni din județul Argeș, au 
aflat, pe 2 noiembrie 2020, cum se pot bucura de drepturile lor în spațiul european, accesând aceste servicii de asistență 
ale Uniunii Europene.   Calculatorul de compensații pentru pasagerii aerieni, aplicația cu informații pentru călătorii 
ECC-Net, modalitățile de creare a conturilor pe website-ul EURES pentru locuri de muncă în Europa, pașii sesizărilor 
transfrontaliere pentru consumatorii europeni, cazurile de succes rezolvate de SOLVIT au fost informații primite cu 
interes de participanții din cadrul evenimentului online.  

Campania de informare despre rețelele de informare ale Uniunii Europene a ajuns la final în 2020, dar noi sperăm să 
continuăm seria întâlnirilor cu cetățenii argeșeni și în 2021 cu noi teme de dezbatere pe subiecte europene.

Ionela Panait
Consilier 

comunicare
Centrul Europe 

Direct din cadrul
Bibliotecii Județene 

”Dinicu Golescu” Argeș
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Seminar online despre 
Inițiativa Cetățenească Europeană

Cetățenii europeni se bucură de un nou drept, care le conferă o voce mai puternică la nivelul Uniunii 
Europene: Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE). După colectarea unui milion de semnături din toată 
Europa, ei pot solicita Comisiei Europene să propună sau să modifice legislația europeană existentă.

Inițiativa cetățenească europeană reprezintă un instrument puternic pentru implicarea cetățenilor în 
Uniunea Europeană, dar nu își poate atinge întregul potențial dacă cetățenii nu știu despre aceasta și despre 
modul în care funcționează ea în practică.

În luna noiembrie 2020, reprezentanții Centrului Europe Direct Argeș, alături de consilieri din instituții 
a l e  U n i u n i i  E u r o p e n e ,  a u 
participat la o sesiune online cu 
privire la inițiativa cetățenească 
europeană. Au fost discutate 
aspecte referitoare la promovarea 
inițiativei cetățenești la nivel local, 
fiecare consilier împărtășind idei și 
sugestii din experiența proprie. 

La evenimentul organizat 
online au luat parte ADRIANA 
MUNGIU – moderatoare în cadrul 
seminarului și consilier de comunicare 
în domeniul politicilor europene, 
CHARLOTTE GUGENHEIM –  șef 
interimar în cadrul Reprezentanței 
Comis ie i  Europene  d in  Be lg ia , 
R E G I N A Q U E L H A S  L I M A – 

coordonator al centrului de informare europeană Jacques Delors din Lisabona, DEBRA DALY – președinte în cadrul 
Parlamentului European al Tinerilor din Irlanda și Ambasador în cadrul Inițiativei Cetățenești Europene și YANA 
PARGOVA – manager în cadrul campaniei #EUTakeTheInitiative. 

Seminarul a fost o oportunitate de a afla noi informații despre inițiativa cetățenească europeană, o modalitate 
unică pentru cetățenii UE de a se implica și de a face sugestii de politici concrete în orice domeniu în care Comisia 
Europeană are puterea de a propune acte legislative.

Participanții au aflat despre cum își pot lansa ideile și cum pot sprijini inițiativele cetățenilor europeni în curs, iar 
prin aplicația slido.com cei implicați la seminar au răspuns la un chestionar în urma căruia au oferit informații 
referitoare la inițiativa cetățenească direct din comunitatea locală din care fac parte.

Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană, cu participarea altor organisme consultative ale UE și a 
organizațiilor societății civile, prin servicii de interpretare simultană în următoarele limbi: EN, FR, DE, IT, ES și PL.

Georgeta-Elena Ștefan Nicolescu
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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Însemnări pe cartea românească veche
 din colecțiile Bibliotecii Județene 

,,Dinicu Golescu” Argeș

CULTURAL

 În literatura română veche, ca și în alte literaturi ale secolelor trecute, aspectul notelor este unul 
deosebit de divers. Astfel, alături de predoslovii, versuri la stemă, dedicaţii, titluri, subtitluri, intertitluri, 
ilustraţii miniate, gravate, litere ornate, amprente sigilare, ex-librisuri, numele şi semnătura autorilor, copiştilor, 
numele legătorului, traducătorului ş.a., 
însemnările pe cărţi reprezintă un tip 
particular de notații în familia paratextului. 
 Există însemnări pe cărțile vechi și 
manuscrise, care ne ajută să reconstituim 
perioade și momente istorice, oferind 
i n f o r m a ț i i  l e g a t e  d e  d e z v o l t a r e a 
comunităților, relații sociale și familiale, 
proprietate,  fenomene naturale etc. 
Majoritatea cărților au însemnări pe filele de 
început, altele la finalul acestora sau pe 
marginile lor, posibil ca urmare a lipsei 
colilor și instrumentelor de scris, destul de 
rare în acele timpuri. Acestea sunt scrise cu 
cerneală (neagră, roșie, albastră, violet), 
creion (negru, chimic) ori tuș (albastru, 
violet), iar alfabetul folosit este chirilic, de tranziție sau latin. Întâlnim însemnări legate de schimbările de domnie ,,La 
leatu 1828 au venitu... moscali în Țata Rumănească în timpul prea Înălțatului Domnu Grigore Ghica Voevodu și a lu 
presfintii sale episcopului Neofit ți s-au loat Brăila. 1828. Popoa Neculae”, Psaltire, Râmnic, 1779. Cărțile sunt 
cumpărate, dăruite, astfel numele donatorului rămâne pomenit ,,Aceast sfânt minei l-am cumpărat eu (...) și l-am dăruit 
sfintei beserici ot sat Moroeni în leat 1837 fevr. 10” Minei pe luna ianuarie, Neamț, 1830. 
 Dintr-o însemnare legată de căsătorie, aflăm că la Pitești, în 23 martie 1846, era protopop Costandin ,,Aici 
însemnare spre știință la anul 1846 mar(tie) 12 adecă o mie opt sute patruzeci și șase în luna lui mar(tie)în doosprezece 
zile m-am însurat eu ce mai (...) și am luat în căsătorie pe Ecaterina fata protopopului Costandin din Pitești. 1846 mar(tie) 
23”, Antologhia, Tom II, București, 1827. Pe lângă însemnările ce țin de viața de zi cu zi, descoperim note legate de 
evenimentele dramatice la nivel de comunitate. ,,La anu 1838 ianuar 12 zile s-au cutremurat pământul foarte tare și era 

noapte 4 ciasuri”, Acatist, Sibiu, 1810. Sunt amintite perioade 
grele cu boli și foamete ,,La leat 1791 au fost o foame foarte mare 
și au agiunsu dubla de porumb t(a)l(eri) 32 și întru aceasta s-au 
întâmplat și au murit cei (...) ciumă în zilele lui Alexandru 
Costandin Voevod ce-și zice Moruzi”, Minei pe luna februarie , 
Râmnic, 1779. 
 Din cauza folosirii lor mai intense, cărțile de cult se 
degradează, fiind necesară refacerea legăturilor așa cum aflăm 
dintr- o însemnare ,,Acest Apostol s-au legat a doua oară cu 
cheltuiala d-lui. Radu Iliescu la anul 874. X. 27”, Apostol Blaj, 
1814. 
 Reprezentând simple iscălituri sau evenimente, scrise 
corect sau cu greșeli, ordonat sau greu de descifrat, însemnările 
sunt particularităţi care ne vor conduce la forme de exprimare a 
mentalităţilor prin carte, a unui univers magic, pe care aceasta îl 
creează oriunde este prezentă.                                    

                                           Maria- Magdalena Ioniță- Roșoiu 
Bibliotecar,

                        Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
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·Olimpiada de Benzi Desenate – Ediția I

 Spiritul Olimpic merge înainte chiar și într-un an atipic în care Jocurile Olimpice au fost amânate. La 
100 de ani de la prima prezentare oficială a steagului olimpic, autorul și profesorul de benzi desenate Mihai I. 
Grăjdeanu a propus marcarea acestui moment istoric prin inițierea primei ediții a Olimpiadei de Benzi 
Desenate, un concurs național de benzi desenate, de promovare a spiritului olimpic și conștientizare a valorilor 
culturale naționale, europene și internaționale în rândul elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Proiectul s-a desfășurat sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în parteneriat cu Academia 
Olimpică – filiala Caraș Severin și Muzeul Municipiului București.

Expoziția „Olimpiada de benzi desenate” poate fi vizitată gratuit și va rămâne deschisă la Casa Filipescu-
Cesianu până pe data de 31 ianuarie 2021. Expoziția prezintă publicului lucrările câștigătorilor care au participat 
la competiție pe parcursul anului 2020. 

Detalii: https://anbpr.org.ro/index.php/olimpiada-de-benzi-desenate-editia-i/

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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

ȘTIRI

·Bibliotecarul Anului 2020

 ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România) -Filiala Argeș și-a 
premiat, ca în fiecare an, cel mai “harnic” bibliotecar. Premiul  "Bibliotecarul Anului 2020" - merite deosebite anului 
anterior premierii, a fost oferit  în cadrul Conferinței "Eu in Europa-prezent si perspective", desfășurată online, în data de 4 
noiembrie. 

După evaluarea rezultatelor, premiul i-a revenit doamnei Gabriela Șendroiu-bibliotecar, Biblioteca Publică 
Mușătești, pentru activitatea profesională deosebită și pentru promovarea imaginii bibliotecii în comunitate.  Aceasta, 

alături de copiii de la Clubul de coding “Galaxy Clode Club 
Mușătești”, au fost câștigătorii concursului ENERGIA VERDE 
PENTRU VIITOR, organizat de CEZ vânzare, unde școala din 
localitate a fost dotată cu panouri fotovoltaice, un beneficiu valoros 
adus comunității de 12.000$.

Felicitări!

Mihaela Penaru
Președinte Filiala Argeș - ANBPR

https://anbpr.org.ro/index.php/olimpiada-de-benzi-desenate-editia-i/
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„Dăruiește o carte!” este o campanie născută din dorința de a aduce utilizatorii tot mai aproape de 
fascinanta lume a cărților. Una dintre acțiunile acestei campanii derulate de Biblioteca Orășenească Topoloveni 
se adresează persoanelor de vârsta a treia din comunitatea noastră.

Ca urmare a numărului mare de cărți primite din donații, după triere, dublurile documentelor aflate în 
inventarul bibliotecii au ajuns la căminele de bătrâni din zonă, la bunicii noștri din azile pentru a se  bucura în 
timpul liber de lectură.

Căminul de persoane vârstnice „Sfântul Nectarie” din Topoloveni, precum și căminul de bătrâni 
„Confort Senior” Leordeni au primit aproximativ 50 de cărți, dar și semne de carte confecționate de copii în 
cadrul activităților întreprinse de bibliotecă, urmând ca de sărbători o altă tranșă de cărți să le asigure „porția” de 
lectură.

Oana Marinică Mustățea

Bibliotecar, 

Biblioteca Orășenească Topoloveni

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN BIBLIOTECILE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

O carte pentru fiecare
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