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Adaptarea educației și formării 
cetățenilor argeșeni la era digitală

EDITORIAL

 Criza provocată de pandemia de COVID-19 a dus la utilizarea pe scară largă a 
instrumentelor digitale de către cetățenii europeni. Anul 2020 a fost unul al schimbărilor 
majore, iar suspendarea cursurilor din școlile din România a mobilizat multă lume pentru a 
găsi cele mai rapide soluții pentru învățământul online, accelerând procesul de învățare prin 
dezvoltarea de competențe digitale. 
 Atât elevii, studenții, cadrele didactice, formatorii, bibliotecarii, cât și părinții au învățat 
să lucreze în mediul online pentru a-și putea desfășura după caz, orele de școală, cursurile, 
activitățile sau sarcinile de serviciu. Un exemplu în acest sens a fost derularea orelor și a cursurilor 
prin intermediul anumitor platforme online precum Google Classroom, Kinderpedia, iTeach, 
Edmodo etc. Mai mult decât atât, majoritatea angajaților din instituțiile de stat și companii private 
care organizau evenimente în format fizic au reușit, pe parcursul anului 2020, să se reorienteze în 
realizarea acestora în mediul online, prin intermediul aplicațiilor Zoom, Google Meet, Cisco Webex 
etc.
 La nivelul județului Argeș, au fost organizate multiple acțiuni derulate online de diverse instituții 
și organizații nonguvernamentale. Și Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a ținut pasul cu 
schimbarea survenită, astfel că Centrul Europe Direct Argeș din cadrul acesteia a organizat o paletă 
diversificată de evenimente în mediul online (activități, conferințe, ateliere de lucru, concursuri). 
 Campania de informare Europe Direct Argeș vă recomandă!, organizată anul trecut, cu îndrumări 
către materiale didactice existente în mediul online, jocuri educative sau recomandări de lectură pe teme 
europene cu link-uri directe către biblioteca digitală a Uniunii Europene, în scopul dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor și adulților de acasă, s-a bucurat de susținerea cetățenilor argeșeni, drept dovadă fiind 
creșterea semnificativă a impactului și a interacțiunilor avute pe rețelele de socializare. 
 Cele cinci concursuri lansate online în 2020, cu scopul de a promova diversitatea culturală a țărilor 
europene și cunoașterea drepturilor cetățenilor europeni: 10 fișe, 10 șanse, Fun with flags, Tradiții românești 
la granița dintre unitate și diversitate, Povești europene desenate și România în 10 cuvinte! au stimulat 
tinerii să participe activ, dezvoltându-și astfel spiritul competitiv și cunoștințele generale. Interesant a fost modul 
cum aceștia au interacționat în mediul online, implicându-se în activitățile propuse, dorind să aducă un aport în 
comunitatea din care fac parte.
 Având în vedere noua strategie construită în situația pandemică existentă, site-ul web al Centrului Europe 
Direct Argeș,  a avut o creștere de peste 1000 de accesări pe lună, iar pagina oficială de facebook,www.edarges.ro,  
https://www.facebook.com/EuropeDirectArges, a câștigat peste 300 de noi urmăritori, toate datorate multiplelor 
distribuiri și a volumului mare de like-uri la postările create. Din cele 37 de săptămâni (aprilie - decembrie 2020), 
perioadă în care s-a realizat o monitorizare constantă a tuturor centrelor Europe Direct din România, timp de 19 
săptămâni, pagina de facebook s-a aflat pe primul loc la interacțiunile săptămânale. În celelalte 18 săptămâni a rămas 
în top 5, semn că atât concursurile, cât și informațiile cu tematică europeană distribuite,într-o manieră prietenoasă și 
ușor de accesat, publicului argeșean au fost apreciate. 
 În 2021, Centrul Europe Direct Argeș își propune să dezvolte și alte acțiuni online menite să informeze cetățenii 
argeșeni. În luna februarie a organizat un eveniment de acest gen despre inteligența artificială și combaterea știrilor 
false, un subiect destul de sensibil în această perioadă. 
 Educația și formarea cetățenilor reprezintă cea mai bună investiție în viitorul Europei. Acest domeniu are un rol 
important în stimularea creșterii economice, a inovării și a creării de locuri de muncă. Într-o lume în continuă 
schimbare, învățarea pe tot parcursul vieții devine un element indispensabil al vieții. Tehnologia digitală ne 
transformă viața de zi cu zi, iar noi, ca și europeni putem prospera într-o societate din ce în ce mai digitalizată, astfel 
încât să avem acces pe tot parcursul vieții la formare în materie de competențe digitale și, de asemenea, la informații 
diverse și de încredere în mediul online. 
 În concluzie, putem spune că tehnologiile digitale îmbogățesc procesul de învățare în variate moduri și oferă 
diferite oportunități de învățare care trebuie să fie accesibile tuturor. Ele deschid accesul la o multitudine de 
informații și resurse utile pentru cetățenii europeni.

Georgeta Elena Nicolescu-Ștefan
Consilier comunicare,

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

http://www.edarges.ro
https://www.facebook.com/EuropeDirectArges
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ANBPR – FILIALA ARGEŞ
Program de activităţi 2021  

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 aprilie-octombrie 2021 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. 

Finala concursului „Bătălia cărţilor” va avea loc în luna octombrie 2021 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. 

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: 
11-13 ani și 14-18 ani.

Înscrierea se poate face la Secţia Beletristică și Secția Tinerilor, prin completarea 
unei Fişe de înscriere. Așadar, te așteptăm la bibliotecă și nu uita „Lectura te face 
învingător”!

Mihaela Penaru
Președinte Filiala Argeș - ANBPR

PROIECTE

Bătălia cărților - ediția a VIII-a

Nr. crt. Denumirea activității Perioada/Data la 
care va avea loc 
evenimentul

Descrierea sumară a activittății

1 Bătălia cărților  Aprilie 2021 Concurs național de lectură, desfășurat în 
perioada aprilie - octombrie 2021. Concursul se 
va desfășura sub egida Asociației Naționale a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România și va fi organizat în mai multe 
biblioteci publice din țară.

2 Caruselul poveștilor Trimestrial Concurs de lectură ce are ca scop promovarea 
lecturii şi dezvoltarea plăcerii de a citi, activitate 
desfăşurată în colaborare cu Bibliotecile Șuici si 
Topoloveni.

3 Eu în Europa – prezent 
și perspective 

Noiembrie 2021 Conferință organizată în scopul creșterii calității 
serviciilor oferite în bibliotecile publice, pentru 
o dezvoltare durabilă.

4 Editarea Buletinului 
informativ al Filialei 
ANBPR

Trimestrial Editarea buletinului informativ Bibliosphere, 
publicaţie a ANBPR - Filiala Argeş.

5 Sprijinirea formării şi 
dezvoltării profesionale 
a membrilor filialei 

Permanent Colaborare în grupurile de lucru ale ANBPR 
pentru formare şi dezvoltare profesională, 
implicarea membrilor filialei în activităţile de 
formare propuse de ANBPR.
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ZICI cu lipici

Ziua Internațională a Cititului Împreună (World 
Read Aloud Day) s-a celebrat, în acest an, pe 10 
februarie, fiind marcată anual în peste 100 de ţări. 
Evenimentul s-a desfășurat sub umbrela asociației non-
profit LitWorld.

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a 
participat la acest eveniment, pentru al cincilea an 
consecutiv, prin organizarea unor sesiuni de lecturi 
publice pentru copii. 

  Citirea cu voce tare are un rol foarte important 
în dezvoltarea copiilor. Printre beneficiile cititului se 
numără dezvoltarea creativității, a empatiei și a 
gândirii critice. De asemenea, cei care citesc sunt 
capabili să comunice mai bine, atât verbal cât și în 
scris.

Poveştile continuă să inspire zilnic copiii din  toate colţurile lumii, făcându-i să iubească cititul şi să dea 
frâu liber imaginaţiei. Cu cât aceștia vor citi mai mult, cu atât vor afla mai multe lucruri. 

În cadrul celor două sesiuni de lectură online, au participat elevii claselor a II-a și a IV-a din cadrul Școlii 
Gimnaziale ”Mircea Eliade” Pitești. Alături de lectură, aceștia au fost angrenați pe platforma Wordwall în jocuri de 

captare a atenţiei, 
astfel că participanții 
ș i - a u  p ă s t r a t 
concentrarea pe tot 
parcursul sesiunilor. 
Tinerii noştrii s-au 
b u c u r a t  d e 
e f e r v e s c e n ț a 
evenimentelor,  am 
citit împreună si am 
dezbătut întâmplările 
petrecute în poveşti, 
am schimbat păreri şi 
am aflat preferinţele 

fiecăruia.
Micuții elevi au învățat regulile bunelor maniere și apoi au pășit pe curcubeul emoțiilor la capătul căruia au 

găsit comoara spiridușilor reprezentată prin răspunsuri la întrebările adresate.
 Pline de rime şi personaje haioase, poveştile oferă multe posibilităţi de implicare a copiilor în dialoguri 

rimate cu personajele, jocuri de stimulare a limbajului, repovestire sau găsirea unui alt final al poveştilor citite. 

Carmen Frîncu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 

EDUCATIVE: Campanii de informare, 
conferințe, activități
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Inteligența artificială și combaterea știrilor false

 Pentru a contribui la combaterea dezinformării, Uniunea Europeană lucrează în strânsă cooperare cu 
platformele online pentru a limita răspândirea conținuturilor false sau înșelătoare și le încurajează să elimine 
informațiile care sunt ilegale.

La sfârșitul lunii februarie 2021, Centrul 
Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat un eveniment online, pe 
platforma Webex Cisco, cu privire la rolul inteligenței 
artificiale și combaterea știrilor false, care s-a adresat 
tinerilor și multiplicatorilor de informație europeană.

Subiectele care s-au aflat pe agenda zilei s-au 
bucurat de un real succes, la eveniment participând un 
număr de peste 60 de tineri de la licee din Pitești, 
respectiv Colegiul Național ”Zinca Golescu” și Liceul 
Teoretic ”Ion Cantacuzino”, multiplicatori de 
informație europeană din Bradu, Mușătești, Rucăr, 
Vedea, Vlădești, precum și colegi de la Europe Direct 
Vâlcea.

Invitat special la eveniment a fost Vlad 
Măcelaru, delegat de tineret la ONU din partea 
României și CEO&co-fondator Clark, care a vorbit în 
prima parte a evenimentului despre apariția, evoluția și 
ramurile inteligenței artificiale: machine learning, 
computer vision, natural language, robotics, pattern recognition și knowledge management.

Din perspectiva eticii în inteligența artificială, Vlad a provocat tinerii să participe la exerciții interactive, 
folosind exemple concrete din viața de zi cu zi în social media, e-mail, căutări web, mașini și roboți inteligenți. 

În partea a doua a evenimentului au fost prezentate aspecte referitoare la identificarea, analiza și combaterea 
dezinformării în contextul actual al propagării știrilor false. Au fost oferite informații cu privire cele trei tipuri de știri: 
dis-information (informație falsă, creată în mod deliberat pentru a răni o persoană, un grup social, o organizație sau o 
țară), mis-information (informație falsă, dar care nu e creată cu scopul de a face rău cuiva) și mal-information 
(informație bazată pe realitate, folosită cu scopul de a face rău unei persoane, organizații sau țări).

Evenimentul a continuat cu discuții pe baza unor exemple de știri fabricate, unul dintre acestea fiind cel despre 
Cambridge Analytica în care o companie americană a obținut datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook, date 
pe care le-ar fi utilizat pentru a înțelege psihologia utilizatorilor și a le influența votul în favoarea lui Donald Trump sau a 
Brexit. 

Au fost menționate și alte tipuri de știri precum: satiră sau parodie (fără intenția de a răni dar cu potențialul de a 
păcăli), false connection (titlul, pozele sau comentariile nu au legătură cu conținutul), misleading content (conținut 
înșelător în ce privește o situație sau individ), false context (conținut adevărat prezentat într-un context fals), impostor 
content (surse reale înlocuite cu surse fabricate), manipulated content (informație sau imagini reale care sunt manipulate 

pentru a înșela), fabricated content (conținut 100% fals, 
fabricat cu intenția de a păcăli sau răni).

La finalul evenimentului, participanții au primit 
câteva sfaturi utile pentru a se proteja de fake news și a 
nu fi manipulați: să ignore în general site-urile care nu 
sunt oficiale, să verifice informația din mai multe surse, 
să aibă spirit critic. 

Georgeta Elena Ștefan-Nicolescu 
consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș
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Întâlnire pe NeVe. 
De data asta nu tu vei alege cartea, 

ci cartea te va alege pe tine!

 Pe ideea că luna februarie reprezintă „luna îndrăgostiților”, Secția Beletristică din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a venit în întâmpinarea cititorilor, acești veșnici îndrăgostiți de carte, cu o 
propunere de „Întâlnire pe nevăzute” sau „Blind date with a Book”. 

Astfel, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a invitat, în perioada 14-24 februarie 2021, toți 
iubitorii de lectură să vină la aceasă întâlnire, care s-a dorit a fi o surpriză plăcută pentru cititor atunci când acesta 
împrumută o carte și anume, un roman misterios ambalat astfel încât să nu îi fie dezvăluit titlul sau conținutul. 
	 Și, ca această întâlnire să fie și mai incitantă, cititorului i s-au arătat câteva indicii sub forma unui citat, o 
descriere scurtă sau câteva cuvinte cheie, toate acestea incluse pe ambalajul romanului. 

Prin acest proiect ne-am dorit ca nu cititorul să-și alegă cartea, ci cartea să-și aleagă cititorul!

	
Daniela Tudose

Bibliotecar,
Compartimentul Comunicarea Colecțiilor

CULTURAL
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 Colecțiile Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș s-au îmbogățit de-a lungul timpului, prin achiziții 
de documente românești și străine și prin donații, acestea având o pondere însemnată în completarea 
fondurilor, numeroase documente fiind de mare valoare, cu o importanță deosebită pentru identitatea noastră 
culturală și națională.
	 Fondul de patrimoniu al bibliotecii s-a dezvoltat prin donațiile valoroase de carte, acestea aparținând 
unor prestigioși donatori, oameni de seamă ai vieții politice, sociale și culturale românești. Ne referim aici, la 
donațiile făcute de Elena Perticari Davila, de inginerul Dimitrie Dima, de Armand Călinescu și de către Ana 
Ciupagea, soția lui Gheorghe Ionescu-Gion, prin donația făcută de aceasta liceului din localitate.	
	 Elena Perticari-Davila (25.09.1865-21.12.1954) provine dintr-o străveche familie de autentică 
sorginte boierească, a cărei ascendență se află în veacurile de luptă și de glorie ale istoriei neamului, strănepoata, 
prin mamă, a cărturarului Dinicu Golescu, fiica renumitului medic militar Carol Davila și a Anicăi Racoviță, 
autoare de volume memorialistice și traducătoare de opere literare. 
	 Donația Elena Perticari-Davila cuprinde 89 de cărți, majoritatea sunt scrise în limba franceză și câteva 
în limba română, dintre care 38 de cărți se află la secția de Colecții Speciale și 51 de cărți în Depozitul general din 
cadrul Bibliotecii Județene Argeș. Cărțile donate se aflau în conacul său din localitatea Izvoru de Sus, județul 
Argeș și conțin sigiliul de proprietar: Helene Perticari. Cărțile au fost trecute în borderourile Bibliotecii Centrale 
Regionale Argeș în anul 1951. 
	 Una dintre raritățile cu care instituția noastră se mândrește este Petit atlas complet d' Anatomie descriptive 
du corps humain, autor J.N. Masse, tipărit la Paris în 1852. Volumul cuprinde 113 planșe color și are astăzi o mare 
valoare, purtând semnătura doctorului Carol Davila, directorul Școlii de Chirurgie, cu mențiunea că se acordă 
elevului Măldărescu Nicolae, cel care lua premiul I la examenul de anatomie în anul școlar 1855/1856. Doctorul 
Carol Davila a fost ctitorul învățământului medical românesc, al Grădinii Botanice din București și al Serviciului 
Sanitar al Armatei Române. Un alt volum care a aparținut doctorului Carol Davila este Florence et Turin al 
scriitoarei franceze Daniel Stern – pseudonimul literar al contesei Marie d' Agoult. Apărut la Paris în anul 1862, 
volumul este trimis în același an doctorului Davila, cu următoarea dedicație: „A mon tres regulie, le Dr.Davila. M. 
d' Agoult. Paris 1862”.  Autograful cunoscutei scriitoare franceze din secolul al XIX-lea conferă volumului nostru 
o autentică valoare bibliofilă. Tot din donația Elena Perticari face parte lucrarea Nos contemporains, tipărită la Paris 
în 1883, autorul ei Louis Ulbach, scrie următoarea dedicație pe care o semnează : „A Carmen Sylva, humile 
homagge d'un confrer a Sa Majeste Elisabette de Roumanie. Souvenir respectueux d'un ami veritable”. Louis 
Ulbach (1822-1889) a fost scriitor și cunoscut gazetar, care în anul 1878 a devenit bibliotecarul Arsenalului Carmen 
Sylva, fiind la rândul ei o cunoscută scriitoare, va fi avut desigur multe cărți cu autografele unor scriitori 
contemporani. Volumul acesta a fost, fără îndoială, dăruit de regina Elisabeta, Elenei Davila, care a făcut parte dintre 
apropiatele acesteia. 
	 Pe pagina de titlu a unui volum ce conține operele complete (Ouvres completes) ale contelui Xavier de 
Maistre, apărut în anul 1858 la editura Charpentier din Paris, se află semnată, cu cerneală neagră și cu scris subțire: 
Anica Racovitza. 
	 Anica Racovița (1836-1874) este nepoata de fiică a lui Dinicu Golescu și a Zincăi Golescu și nepoata de soră a 
fraților Golești, Ștefan, Nicolae, Alexandru și Radu, cunoscuții revoluționari de la 1848. Devenind soția doctorului 
Carol Davila, se va dărui ca o adevărată mamă conducerii azilului Elena Doamna, fapt care i-a atras prietenia și 
prețuirea Doamnei Elena Cuza. De asemenea, Anica Racoviță este mama cunoscutului dramaturg Alexandru Davila, 
născut la Golești în anul 1862, și a Elenei Perticari Davila.
	 Anica Racovița Davila s-a stins din viață în anul 1874, la numai 38 de ani. Volumul, care poartă semnătura sa, a 
ajuns în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene Argeș prin donația Elenei Perticari Davila. 
	  De o incontestabilă profunzime este volumul cu caracter memorial Le General Dr. Carol Davila. Sa vie et son 
oeuvre d'apres sa corespondence, publicat în 1930, cu ocazia aniversării ilustrului organizator al serviciului sanitar 
militar și al ocrotirii sănătății publice în țara noastră.  În anul 1935, Elena Perticari a publicat și în limba română, 
volumul Din viața și corespondența lui Carol Davila, lucrare ce se regăsește în Colecțiile Speciale ale bibliotecii și 
care poartă semnătura autoarei cu următoarea dedicație: „ca să cunoască mai de aproape viața unui om de bine – 
jertfită în întregime țării noastre. Elena Perticari Davila, aprilie 1937 ”. 	  
 

drd. Cristina Baciu
Bibliotecar, 

Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă                                     

Donația Elena Perticari-Davila în colecțiile 
Bibliotecii Județene Argeș
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Omagiu adus lui Dionisie Fotino 
la 200 de ani de la moartea sa

Istoric, muzician, exeget, pedagog, pictor și poet, originar din Grecia, cu numele Dionysios Foteinos 
Moraitis (1777-1821), acesta a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai ultimei generații de învățati 
de sorginte bizantină, care s-a stabilit în Țara Românească, în perioada 1796-1797. 
	 Datorită calităților și erudiției sale, Dionisie Fotino a intrat în atenția principelui fanariot Ioan Caradja 
<prin naturalizare, Ioan Caragea>, devenind al doilea secretar al acestuia. Alături de juriștii Athanasios 
Hristopoulos și Nestor Craiovescu, el a contribuit la redactarea Legiuirii Caragea - un cod de legi, ce va sta la 
baza Codului Civil Român de mai târziu. Cartea intitulată: „//LEGIUIRE// a prea Înălțatului și prea 
Pravoslavnicului// Domn, și Oblăduitoriu a toată Ungrovlahia// IO IOAN GHEORGHE// CARAGEA VV.// 
cu toată cheltuiala Dumnealor// CONSTANDIN CARACAȘ, Dohtor,// și// Dumnealui RĂDUCANUL 
CLINCEANUL,// Biv Vel Stolnic, și// Dumnealui DUMITRACHE TOPLICEANUL,// Biv Vel Sluger,// 
Tipărită în privileghiiata Tipografie a Dumnealor “ (București, 1818), se află expusă în expoziția permanentă a 
Secției Colecții Speciale a Bibliotecii Județene Argeș.     

Tipărită pe hârtie filigran, în limba română cu caractere chirilice, cartea este legată în piele de culoare 
verde, imprimată cu chenar dublu și motive florale aurite, având pe coperta 1 un medalion central aurit („Sfânta 
cruce“), iar pe coperta 2 „Sfântul potir“ (aurit). Forzațul este marmorat, dar ceea ce atrage atenția în mod special 
este ilustrația (de pe verso -ul foii de titlu) ce prezintă stema Țării Românești (9 x 9 cm), înconjurată de stemele 
județelor, dar și însemnarea: „Io Ioan Caragea VV cu mila lui Dumnezeu Domn a toată Țara Rumânească. 1812“.   

Pasiunea pentru istorie și dragostea pentru țara în care a ajuns să se stabilească l-a determinat pe Dionisie 
Fotino să alcătuiască o lucrare, de mare amploare, pe care nimeni până atunci nu se mai gândise s-o elaboreze: 
„Istoria generală a Daciei saŭ a Transilvanieĭ, Țerei Muntenescǐ și a Moldovei“, lucrare în trei volume, ce prezintă, în 
mod concentrat, istoria acestor meleaguri de la întemeierea Daciei până la începutul secolului al XIX-lea.

Pentru elaborarea acestei lucrări, Dionisie Fotino a avut sprijinul boierului Iordache Filipescu, care i-a pus la 
dispoziție toate documentele de care avea nevoie, ajutându-l și cu publicarea acestei lucrări. Intitulată IΣTOΡIΑ ΤΗΣ 
ΠΑΛΑI ΔΑΚΙΑΣ, ΤΑ ΝΥΝ ΤΡΑΝΣΙΛΒΑΝΙΑΣ, ΒΛΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΛΔΑΥΙΑΣ („Istoria generală a Daciei saŭ 
a Transilvanieĭ, Țerei Muntenescǐ și a Moldovei“), ea a fost publicată, pe cheltuiala autorului, dar și a boierului 
Filipescu, la Viena, în 1818. 

Un exemplar al acestei lucrări se află la loc de cinste în Secția Colecții Speciale a bibliotecii. Cartea (tomul A) 
are 321 de pagini și este tipărită în limba română cu caractere chirilice. Este legată în piele, având la cotor ornamente 
florale aurite. Starea de conservare a volumului este bună, având în vedere vechimea de două secole a acestuia: pielea 
este puțin roasă la cotor, iar filele ușor îngălbenite.

Ceea ce atrage atenția, încă de la început, este o ilustrație aflată pe pagina de gardă, ce prezintă acvila bicefală 
rusească ce ține în gheare cele două steme: stema Țării Românești și stema Moldovei, toate acestea fiind ocrotite de 
puterea divină.  

Ca element de bibliofilie ce caracterizează volumul nostru este ex- librisul - ștampilă al principelui fanariot Ioan 
Constantin Caradja, scris cu cerneală neagră: „EX BIBL. PRINC. CONST. KARADJA“, aflat pe pagina de titlu. 

Valoarea istorică și bibliofilă a acestui volum îl face un obiect de studiu valoros atât pentru filologi, cât și pentru 
istorici.

Prin operele sale istorice, literare și muzicale, precum și prin funcțiile politice și administrative pe care le-a 
deținut (vătaf al Divanului, ispravnic, mare serdar), Dionisie Fotino, de la a cărei moarte se împlinesc, anul acesta, 
două secole, trebuie să rămână în memoria noastră ca unul dintre cei mai luminați învățați care au trăit în Țara 
Românească. 

Tomescu Gabriela
Bibliotecar,

	 	 	                                              Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 

VERNISAJE ȘI EXPOZIȚII



10

Copiii  - artiști ai mărțișoarelor primăverii
	 Se spune că mărțișoarele sunt de două feluri, unul al satului și unul al orașului. Cel dintâi este vechi și 
simplu, povestea lui începe cu „a fost odată un șnur...” În tradiţia populară, cele două culori (alb şi roşu) din 
care se împleteşte şnurul cu care se leagă mărţişorul-talisman reprezintă şi cele două anotimpuri de bază 
(iarna şi vara), în timp ce primăvara şi toamna sunt considerate doar anotimpuri de trecere.
	 Și uite așa...se face că, în perioada 1-15 martie 2021, la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș 
și-au făcut apariția mărțișoarele, printr-o expoziție intitulată Mărțișoarele primăverii. Expoziția de 
mărțișoare, realizată de copiii de la Școală Gimnazială ,,Petre Tuțea” din Boteni, conține diferite simboluri ale 

primăverii, creații proprii meșteșugite cu răbdare și mult talent, alături 
de tradiționalul șnur alb cu roșu. 
	  Răbdarea micilor artizani ai mărțișoarelor a întrecut orice 
așteptare. Se pare că din Boteni, răsar nu numai filosofi remarcabili, ci 
și „maeștrii” ai mărțișoarelor sublime!
	 Trebuie spus că elevii de la Școala Gimnazială „Petre Țuțea” din 
Boteni sunt și literați desăvârșiți și povestitori neîntrecuți și ....oameni de 
omenie!
	 Proiectul educațional „Pași în lumea culturii și creației” este 
perpetuat cu aleasă simțire de către Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș într-un parteneriat special cu Școala Gimnazială „Petre 
Țuțea” din Boteni. Cu fiecare activitate desfășurată cu copiii din Boteni, 
sub îndrumarea dascălilor lor implicați, descoperim că, într-adevăr, 
veșnicia s-a născut ...la sat! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Iulia Tue

Bibliotecar,
	 	 	 Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de 

Bibliotecă

ȘTIRI

ź Formatul Unimarc Bibliografic în teorie şi practică (Vol. 2) – format tipărit. 
Cel mai recent produs editorial al Editurii ANBPR, Formatul Unimarc Bibliografic în teorie şi practică 

(Vol. 2), autor dr. Constanța Dumitrășconiu, ISBN 978-606-92717-6-6, este disponibil în format tipărit. Acest ghid 
pentru catalogatori standardizează și localizează utilizarea normelor internaţionale de catalogare informatizată şi oferă 
soluții pentru rezolvarea necesităţilor de catalogare ale bibliotecilor din România.

Formatul Unimarc Bibliografic în teorie şi practică (Vol. 2) este un instrument esențial pentru bibliotecari, 
facilitându-le înțelegerea terminologiei specializate și a condițiilor specifice de aplicare a standardului Unimarc.

Ionela Panait
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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 Ținând cont de situația actuală, în care încercăm să ne desfășurăm 
activitățile într-un mod cât mai constructiv și mai util, începutul anului ne-
a adus pe toți în mediul online. Am încercat să menținem ritmul cu care 
erau obișnuiți copiii, stârnindu-le curiozitatea prin fel și fel de activități, 
jocuri și povești, reușind astfel să păstrăm constant legătura cu școala. 
   	  Luna ianuarie 2021, pentru Biblioteca Comunală Rucăr din 
județul Argeș, a debutat cu activități exclusiv online, organizate împreună 
cu preșcolarii grădiniței ,,Nae A. Ghica”, iar acestea s-au intitulat ,,Despre 
Eminescu” și ,,Unirea pe înțelesul copiilor”. De asemenea, tot în luna 
ianuarie a fost derulată și activitatea numită ,,Recital Luceafărul”, 
organizată în cadrul grupului Sfoara Virtuală, împreună cu bibliotecari 
din toată țara.  

Cum timpul devine nelimitat atunci când dorim să ne îmbogățim 
cunoștințele, am participat și la câteva webinarii care au abordat diverse 
teme, foarte interesante, ca de exemplu: ”Cum gestionăm schimbările 
aduse de pandemie”; ,,Instruire pe zoom. Cum să folosim platforma 
ZOOM și Whatsapp” și ”Noțiuni introductive despre conceptul de 
campanie de crowdfunding cu recompense”. 
   	  După o asemenea lună, încărcată de activități și de voie bună, luna 
februarie nu putea să fie mai prejos, aceasta fiind un simbol al activităților 
desfășurate online cu bibliotecile din întreaga țară. Dintre acestea, amintim: ”L-am luat pe Caragiale cu noi”; 
”Sărbătorește și iubește românește”. 

Platforma Zoom a fost punctul de desfășurare a multor webinarii utile atât pentru bibliotecarii participanți, cât și 
pentru dezvoltarea bibliotecilor și a comunităților din care fac parte, iar aici avem: ,,Bibliotecarii ca manageri de 
proiecte pentru comunitate” și ,,Provocările cu care ne confruntăm la nivel local”. 

Nu putem omite participarea la atelierul de formare din cadrul proiectului Punguța cu două cărți și evenimentul 
desfășurat pe platforma Webex, organizat de către Europe Direct Argeș, intitulat 
Inteligența artificială și combaterea știrilor false, un subiect sensibil și absolut 
necesar de abordat în vremurile actuale. 
 Luna martie a reprezentat o surpriză plăcută în acest an, deoarece ne-a 
întâmpinat cu primele activități desfășurate în format fizic. Astfel, împreună cu 
copiii de la grădiniță, de la clasa pregătitoare și cu cei de la clasa I, am desfășurat 
activitățile: ,,Citim împreună România”; ,,Ziua Internațională a Spunerii 
Basmelor” și ,,184 de ani de la nașterea lui Ion Creangă”. 
 Cu ocazia zilei de 8 Martie, am avut șansa de a participa la un eveniment 
online alături de colegii bibliotecari din țară (,,La Mulți Ani, Femeie!”). Și 
împreună, am reușit să organizăm două activități intitulate ,,Legenda 
mărțișorului”. 
 Așadar, ori în online, ori fizic, Biblioteca Comunală Rucăr a menținut 
legătura creată cu copiii și le-a păstrat vie dorința de a cunoaște universul cărților, 
stârnindu-le curiozitatea și interesul, prin intermediul unor activități variate.

Magda Pătran
Bibliotecar,

Biblioteca Comunală Rucăr

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN BIBLIOTECILE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Activități din biblioteca mea
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 De Ziua Culturii Naţionale, în data de 15 ianuarie 2021, la Biblioteca Orăşenească Topoloveni au avut 
loc două evenimente. 

Primul a reprezentat un omagiu adus de dl. prof. Badea George, dl. referent Oncescu Bogdan, de 
bibliotecare dar și de elevi ai Liceului Teoretic ˝Ion Mihalache˝din 
Topoloveni pentru marele poet naţional, Mihai Eminescu.

Cel de-al doilea eveniment a constat în acordarea titlului de 
Cititorul Anului 2020, un proiect nou care a bucurat utilizatorii fideli 
ai bibliotecii! 

Cei mai activi cititori din anul anterior au fost premiați cu acest 
titlu onorific. Au fost 7 persoane alese pe diverse categorii de vârstă. 
Selecția s-a făcut în funcție de cele mai multe cărți împrumutate și 
restituite la termen, în decursul anului 2020. 

Activitatea a putut avea loc cu sprijinul oferit de reprezentanții 
Primăriei Topoloveni, care au pus promovarea cititului și dragostea de 
carte la loc de cinste! Le mulțumim, pe această cale, tuturor celor 
implicați!

Credem în plăcerea lecturii și în magia cărților!

Oana Marinică Mustăţea
Bibliotecar,

Biblioteca Publică Topoloveni

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN BIBLIOTECILE
DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Cititorul Anului 2020
la Biblioteca Orășenească Topoloveni  
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