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Biblioteca publică – abordare
 contemporană a misiunii sale patrimoniale

EDITORIAL

 De-a lungul istoriei, regăsim biblioteca ca o instituţie prezentă în viața societății în 
diferite reprezentări, în funcţie de nivelul de dezvoltare și de educaţie al populaţiei, de 
activitatea editorială existentă, de circulația documentelor și interesul manifestat pentru 
conservarea patrimoniului tipărit. 
	 Misiunea bibliotecii de-a lungul timpului a fost indisolubil legată de patrimoniul 
documentar, de toate activitățile de constituire, prelucrare, conservare, valorificare a 
patrimoniului, de asigurarea integrității sale și a accesului pentru generațiile viitoare.  Bibliotecile 
au fost implicate în păstrarea moștenirii culturale a umanității, de aceea ele exprimă, în sens 
metaforic, memoria umanității.
	 Chiar dacă ultimele decenii pun accentul mai mult pe utilizator și pe diversificarea serviciilor 
de informare, funcția patrimonială, reflectată în principal de preocupările pentru conservarea 
documentelor rare, bibliofile, cu valoare istorică, culturală, științifică, rămâne o preocupare constantă a 
bibliotecilor. 
	 Se evidențiează două direcții de activitate privind constituirea și prezervarea patrimoniului 
documentar din biblioteci. O primă direcție are în vedere documentele din colecțiile speciale care sunt 
preponderent documente rare și cu caracter istoric. Pentru acest tip de documente, constituirea colecțiilor 
se face prin achiziție retrospectivă (în principal din anticariate sau de la persoane particulare) sau prin 
donații; sunt prelucrate după norme și standarde speciale, de multe ori necesită activități suplimentare de 
conservare și restaurare și au un regim special de comunicare și utilizare. O altă direcție are în vedere 
constituirea patrimoniului contemporan si se realizează pe baza producției editoriale curente și după normele 
biblioteconomice consacrate. 
	 Documentele digitale diversifică problematica conservării și valorificării patrimoniului documentar. 
Sunt două categorii mari de documente digitale: documente digitale rezultate din conversia în format digital a 
unor documente pe suport tipărit (deci documente care au un echivalent în formatul tradițional) și documente 
născute digital, deci fără echivalent în formatul tipărit. Gestionarea documentelor digitale necesită norme și 
reguli specifice. 
	 Secolul XX democratizează cu adevărat accesul la informaţie, iar bibliotecile sunt prezenţe indispensabile 
ale comunităţilor, îndeplinind funcţii patrimoniale, educative, ştiinţifice, culturale. Modelul bibliotecii secolului 
XX este prezent, cu mici adaptări, și astăzi, în sensul că accesul la informație devine misiunea fundamentală a 
bibliotecilor și aceasta derivă din funcția sa patrimonială, de capitalizare a cunoașterii umane. 
	 Bibliotecile publice se pun în serviciul comunităţilor locale sprijinindu-le în activităţile lor educative şi 
culturale. Bibliotecile publice își exercită rolul patrimonial prin atribuțiile pe care și le asumă de prezervare a 
documentelor care constituie memoria comunității, adică a documentelor de interes pentru comunitatea locală, 
documentele care au ca autori membri ai comunității, documente care conțin informații despre comunitatea 
respectivă sau au o valoare istorică, culturală, artistică deosebită. Bibliotecile publice identifică documente relevante 
ale comunității locale care exprimă patrimoniul său în formă documentară, gestionează donații ale personalităților 
locale, organizează activități și evenimente de valorificare a moștenirii culturale locale. 
	 Colecțiile speciale ale bibliotecilor publice rămân valoroase prin fondurile de carte rară, carte veche, ediții 
princeps, rarități bibliofile, cărți cu dedicații și autografe, corespondență, manuscrise, tipărituri cu legături artistice 
deosebite. Importanța fondului de patrimoniu decurge din imaginea istoriografică a culturii fiecărei comunități, ca 
parte integrantă a culturii naționale.
	 Bibliotecile județene sunt implicate în administrarea patrimoniului documentar local prin atribuțiile de depozit 
legal local și de realizare a bibliografiei locale.
	 Valorificarea patrimoniului documentar se îndeplinește în forme multiple, pornind de la semnalarea 
documentelor în cataloage și bibliografii, organizarea de expoziții, utilizarea ca suport documentar și 
informațional în activități de cercetare, publicarea de monografii, albume, studii și articole, până la forme 
moderne de valorificare prin editare de lucrări în formă digitală, constituirea de colecții și biblioteci digitale, 
implicarea în proiecte naționale și internaționale, prin care se asigură premisele integrării patrimoniului 
național în patrimoniul universal. 

Drd. Cristina Baciu,
Bibliotecar 

Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă
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Prietenie… pe o… sfoară… virtuală

Ziua Internaţională a Cărții pentru Copii, marcată anual pe 2 aprilie, a fost prilejul ideal pentru 
promovarea literaturii pentru copii şi stimularea dorinţei de lectură a celor mai mici cititori. 

Cu această ocazie, secția de împrumut pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș derulează în perioada 2 aprilie - 15 iunie 2021, proiectul sub titlul Prietenie....pe o..... sfoară...virtuală.

Acesta a fost inițiat de Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene „George 
Barițiu” din Brașov. Parteneriatul educațional desfășurat a ajuns deja la a noua ediție și a constat în activități 
practice care au îmbinat lectura și desenul, promovând literatura pentru copii şi stimulând, în rândul lor, 
interesul pentru lectură. Numele proiectului a fost inspirat de activitatea practică ce au însoțit atelierele de 
lectură. Fiecare copil participant la program a realizat un desen inspirat de cartea prezentată. La sfârșitul 
perioadei de desfășurare, partenerii vor face schimb de desene, pe care le vor expune în sediul bibliotecii lor, pe o 
sfoară.

Tema din acest an a fost dedicată celebrării operei lui Petre Ispirescu. Fiecare copil participant la program 
a realizat un desen inspirat de îndrăgitele cărți ale lui Petre Ispirescu, autorul oferind minunate exemple de curaj, 
generozitate, prietenie și independență.

	Proiectul s-a adresat preșcolarilor și școlarilor din clasele primare. Partenerii noștri au fost elevii clasei a 
IV-a din cadrul Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” din Pitești. Activitatea s-a desfășurat în mediul online, pe 
platforma Google Meet. Prin intermediul întrebărilor din aplicația Wordwall, copiii au sedimentat mai bine 
informația primită. Personajele cărților citite au prins viață odată cu lecturarea, dar și cu interesul manifestat.

Pentru cei interesați, o succintă prezentare power point a biografiei și creației lui PETRE ISPIRESCU, lista  
cu poveştile agreate și fișe de lucru pentru listat și colorat, 
on-line, se găsesc la Secția Tinerilor.     

Promovarea lecturii este esențială, mai ales în 
contextul în care tehnologia joacă un rol mult mai mare în 
viața noastră, a tuturor, în detrimentul cărților, iar vociferările 
cu privire la generația tânără care nu mai citește sunt din ce în 
ce mai frecvente.

Dorința întregii echipe pentru acest an și pentru anii 
care vin, este ca acest parteneriat să fie extins în toate 
bibliotecile publice din România și să reușim să aducem în 
atenția copiilor, dar și a părinților și educatorilor, cât mai multe 
cărți valoroase și câți mai mulți scriitori pentru copii.

Carmen Frîncu

Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
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Donație pentru două 
cluburi CODE Kids din Argeș

Sfintele Sărbători Pascale au adus mare bucurie în două dintre bibliotecile publice de pe raza județului 
Argeș: Biblioteca Publică Rucăr și Biblioteca Orășenească Topoloveni. Pe lângă celelalte 8 biblioteci din zona 
de sud a României, acestea au primit câte o imprimantă 3D, donate de CEZ Group, în parteneriat cu Fundația 
Progress, în proiectul CODE Kids România.

Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice a fost lansat în anul 2017 și are ca scop 
crearea unei mișcări de coding și ȘTIM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural își dezvoltă 
competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale 
creative.  

Obiectivul acestei acțiuni este de a sprijini copiii din cluburile de programare de la bibliotecile publice 
locale din Rucăr și Topoloveni să dezvolte proiecte STEM, utilizând imprimarea tridimensională. Pe de altă 
parte, imprimantele 3D au rolul de a transforma bibliotecile publice în centre de inovație pentru întreaga 
comunitate. Dispozitivele performante au fost amplasate în biblioteci și vor fi la dispoziția cetățenilor.  
”Când ne gândim la viitor și educație, ne vin în minte generațiile actuale de elevi care interacționează cu noile 
tehnologii, care experimentează, care își pun ideile în practică și sunt mici inventatori. Prin modulul 3D Printing 
pe care îl dezvoltăm în cluburile CODE Kids, aducem creația și inovația mai aproape de copiii din mediul rural. O 
idee care se naște în mintea lor poate lua acum forma unui obiect, prin proiectarea ei cu ajutorul imprimantelor 3D. 

Ne dorim să-i întâlnim pe acești copii 
peste câțiva ani în domenii precum arhitectură, 
medicină, electronică sau robotică, să învețe să 
folosească inteligent tehnologia și, de ce nu, să 
a i b ă  p r o p r i i l e  a f a c e r i  d e  i m p r i m a r e 
tridimensională.” - afirmă încrezător Ovidiu 
Ana, Director de Dezvoltare Fundația Progress. 
 	Ne bucurăm că suntem parte din cadrul 
proiectului. Lumea digitală ne oferă tuturor, mici 
și mari, avantajele comunicării, jocului, învățării 
mai atractive și interactive, informației, 
planificării, ușurinței îndeplinirii multor task-uri 
zilnice. Studiile arată că toți copiii învață la viteze 
uluitoare atunci când folosesc și tehnologia.

Mihaela Penaru
Președinte Filiala Argeș - ANBPR
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Formarea profesională online - soluția 
pentru perfecționarea continuă

Formarea profesională este o metodă de perfecționare ce te poate ajută să acumulezi noi cunoștințe și 
abilități. Acestea îți pot crește șansele de a avansa mai repede la locul de muncă și să te îndrepți către oportunități 
profesionale mai avantajoase. 

În perioada 22 martie – 4 aprilie 2021, la Biblioteca Județeană Argeș s-a desfășurat în mediul online, 
modulul II al cursului de biblioteconomie destinat bibliotecarilor cu studii superioare.

Timp de două săptămâni au fost abordate teme diverse precum:
· Management de bibliotecă,
· Restaurarea și conservarea documentelor de bibliotecă,
· Utilizatorii de bibliotecă (tipuri de utilizatori, comunicarea cu segmente de public),
· Informația științifică -  de la redactare la publicare,
· Statistica de bibliotecă,
· Surse de informare online.

Cursul a permis consolidarea cunoștințelor teoretice și perfecționarea abilităților practice dar și a 
aptitudinilor necesare practicării ocupației de bibliotecar. Programul decurs a îmbinat teoria cu practica în cadrul 
unor ateliere de lucru. În perioada cuprinsă între cele două module, cursanții au realizat un caiet de practică și o 
lucrare de specialitate. Cel de-al doilea modul s-a finalizat cu o evaluare finală constând într-un test și susținerea 
proiectului. 

Formarea profesională este un proces continuu de învățare, prin care îți dezvolți cunoștințele și aria de 
pregătire într-un anumit domeniu. Învățarea în timpul vieții de adult este o parte foarte importantă a felului în care te 
dezvolți și contribuie la integrarea  în societate și la succesul tău pe plan profesional. Cu cât vei fi mai specializat, 
eventual în mai multe arii din domeniul tău de activitate, cu atât vei fi mai capabil să faci față schimbărilor.

Formarea profesională este o formă de educație continuă, care vine în completarea sistemului formal de 
învățământ. Scopul este creșterea nivelului de competență profesională a angajaților, prin diverse cursuri și programe 
de pregătire.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor

FORMARE PROFESIONALĂ
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Europa Verde
În data de 31 mai 2021 a avut loc evenimentul de lansare a unei noi serii de acțiuni pe tematică europeană și 

un moment mult așteptat de către câștigătorii concursului Europa Verde, pentru festivitatea de premiere care a adus 
multe zâmbete pe fețele concurenților.

Sub egida Zilei Europei, Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a 
derulat concursul Europa Verde. Timp de o lună de zile am căutat în Argeș persoanele care se pricep la 
transformarea materialelor reciclabile în ceva frumos ce poate fi refolosit în alt scop (jucării, bărcuțe, cărucioare, 
coșulețe de flori, vaze, veioze, cercei, brățări, tablouri, roboței, ceasuri, suporturi de birou, castele, alte ornamente 
de casă sau grădină etc.).

Pentru a oferi șansa tuturor de a participa, o persoană sau un grup de persoane se putea înscrie în cadrul 
concursului cu maxim 3 lucrări din materiale reciclabile diferite. Competiția Europa Verde s-a derulat în 2 etape:
– 19 aprilie – 5 mai 2021 – perioada de înscriere a obiectelor sau lucrărilor din materiale reciclate.
– 7 – 25 mai 2021 – perioada de votare pe pagina Centrului Europe Direct Argeș:
h�ps://www.facebook.com/EuropeDirectArges/ și de jurizare a lucrărilor/obiectelor înscrise în concurs. 

În cadrul târgului expozițional, organizat în cadrul fEstivalului de Carte pentru Copii KidsFest, în zona 
pietonală din fața Bibliotecii Județene Argeș, am lăudat talentul și perseverența tuturor participanților, bucurându-ne 
de lucrările din materiale reciclabile realizate în cadrul concursului. Fie individual sau în grup, au fost înscrise în 
concurs peste 100 de lucrări provenind de la cetățeni din 10 orașe și comune ale județului Argeș: Bălilești, Boteni, 
Bradu, Buzoești, Merișani, Pitești, Rucăr, Ștefănești, Suseni, Topoloveni. Creativitatea și îndemânarea, precum și 
utilitatea produselor nou create au fost criterii de departajare. 

Astfel, câștigătorii concursului Europa Verde sunt:
Locul I – Mirela Ionescu, Bradu cu ansamblu tematic Olanda,
Locul II – Cristina Cioboată, Ștefănești cu vaza decorativă ”îmbrăcată” cu sfoară, boabe de cafea și gărgărițe,
Locul II – Elena Stanciu, Pitești cu statui realizate din sârmă și sfoară,
Locul III – Ybolia Szabo, Buzoești cu coș de origami confecționat din ziare.

Cele 10 mențiuni au mers la: Adrian Bărbuceanu – Pitești, Lucas Iancu – Topoloveni, Rareș Apostol – Merișani, 
Delia Ghinea – Bălilești, Camelia Tiță – Suseni, Carmen Frâncu – Pitești, Edan Simene – Rucăr, Ionuț Cosmin Șerban – 
Pitești, Evelina Marinică – Topoloveni și Nela Aință – Buzoești.

A fost acordat și Premiul Publicului, unde primii 10 participanți ale căror obiecte/lucrări au fost cele mai 
apreciate de publicul argeșean, prin like la postarea din albumul creat pe pagina oficială de facebook a Centrului Europe 
Direct Argeș, au câștigat materiale promoționale.  Premiile Publicului s-au îndreptat către: Andrei Panțurescu -Pitești, 

Cristina Cioboată – Ștefănești, Elena Stanciu – 
Pitești, Antonia Urdea – Rucăr, Elena Urdea – 
Rucăr, Ianis Floarea – Pitești, Ada Nuțescu – 
Boteni, Anca Marinescu – Pitești,  Carla 
Voiculescu – Pitești, Alesia Maria Stoica – Pitești. 
Felicitări tuturor!

Cetățenii argeșeni au dat dovadă de 
responsabilitate și au adus baterii consumate la 
punctul de colectare stabilit de echipa noastră. Încă 
o mai pot face până la sfârșitul săptămânii: la 
schimb pentru o surpriză, primim la sediul 
centrului orice tip de baterie uzată.

Pasionații de tematica europeană s-au putut 
bucura, pe toată durata evenimentului, de 
materialele informative gratuite provenite de la 
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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

https://www.facebook.com/EuropeDirectArges/
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Un altfel de 1 iunie

 Pentru prima dată la Biblioteca Județeană Argeș a fost sărbătorită Ziua Empatiei în cadrul unui atelier online 
Pune-te în papucii mei. Empatia este abilitatea de a te pune în pielea altuia, de a-i anticipa, asculta și înțelege reacțiile sau 
sentimentele. În cazul copiilor, empatia şi dezvoltarea ei pot reprezenta cheia pentru relaţii armonioase, etice şi pentru a 
preveni diverse forme ale bullying-ului.

În cadrul atelierului Pune-te în papucii mei, micii participanți au învățat cum să fie empatici, să identifice care sunt 
condițiile necesare pentru ca o relație de prietenie să funcționeze bine pentru ambele părți, să se simtă înțeleși, respectați și 
apreciați așa cum sunt.

Ziua Empatiei este o mișcare civică inițiată de Lăcrămioara Ocunschi. Celebrarea acestui eveniment a reprezentat 
prilejul de a descoperi împreună cu membrii comunității ce înseamnă empatia și ce reprezintă ascultarea empatică. 

Scopul acestui eveniment a fost: 
· de a informa publicul ce este empatia, 
·� conștientizarea importanței dezvoltării 

empatiei,
·�rolul și puterea empatiei în comunitate.

Ne-am bucurat să putem contribui, prin 
acest atelier, la dezvoltarea emoțională a 
copiilor din comunitatea noastră. Calitatea de a 
fi empatic constituie o premisă a optimizării 
relaţiilor interpersonale şi o condiţie a 
comunicării eficiente.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor

În perioada 29 mai - 1 iunie 2021, Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în 
colaborare cu instituțiile de cultură aflate în coordonarea Consiliului Județean Argeș, fEstivalul de Carte pentru 
copii “Kidsfest”, Pitești, ediția I. Manifestarea culturală a avut ca scop promovarea literaturii pentru copii.

La Târgul de Carte pentru Copii au participat 9 edituri, în jurul acestui eveniment desfășurându-se o serie 
de activități cultural-educative pentru copii, în zona pietonală a Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu” Argeș. În 
cadrul programului manifestărilor, Secția pentru Copii 
și Tineret a desfășurat 2 activități interactive dedicate 
celor aproximativ 50 de participanți: Exploratorii 
neînfricați și Povești colorate de copii adorate.

După o perioadă cu atâtea constrângeri, ocazia a 
fost mult așteptată și potrivită pentru a veni în 
întâmpinarea nevoii de interacțiune a celor mici, cu 
ateliere tematice care să le stimuleze imaginația și 
curiozitatea. 

Atelierele au cuprins o serie de experimente 
științifice, adaptate vârstei și nivelului de înțelegere al 
grupei de copii formate și au avut ca obiectiv asimilarea 
de către cei mici a noțiunilor de bază din fizică sau 
chimie, într-o atmosferă distractivă. Fiecare copil a 
beneficiat din partea colegelor de la Secția pentru 
Copii, de implicare directă, materiale și îndrumare în executarea experimentelor. „Să învățăm prin joc!” - a fost moto-ul 
după care ne-am ghidat, sinonim cu bucurie, energie și creativitate.

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. 

Oana Antonescu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor

Pune-te în papucii mei
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Metode și instrumente de instruire 
pentru evaluarea informațiilor

Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în 
data de 10 iunie 2021, online, pe platforma Cisco Webex, un atelier de formare despre evaluarea informațiilor în 
contextul educației pentru informare/ educației media/ educației digitale, comportamente care facilitează 
evaluarea informațiilor din mediul online, semnale de avertizare cu privire la calitatea informațiilor din mediul 
online și modalități de evaluare în funcție de tipul informațiilor.

Alături de domnul lector Robert Coravu, de la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, 
participanții s-au familiarizat cu resurse electronice dedicate: site-uri de verificare a faptelor, tutoriale, jocuri 
online, dar și exemple de bune practici.

Participanții au aflat informații despre planul de acțiune al statelor membre UE în fața pericolului 
dezinformării, cunoscând cele patru direcții de intervenție: îmbunătățirea capacității de a detecta, analiza și 
denunța dezinformările; coordonarea și consolidarea răspunsurilor; cooperarea cu sectorul privat (platformele 
online, companiile din domeniul publicității) în scopul combaterii dezinformării; informarea cetățenilor și 
creșterea rezilienței la nivelul societății.

Participanții au aflat de platforma digitală care avertizează în timp real apariția unor campanii de 
dezinformare și permite statelor membre și diferitelor autorități să facă schimb de informații și să acționeze în mod 
coordonat.

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

La atelier au participat peste 30 de consilieri educativi, bibliotecari școlari, precum și profesori din școli și licee 
argeșene, dar și reprezentanți de la 
Casa Corpului Didactic Argeș, 
oameni dornici să cunoască cât mai 
multe aspecte legate de evaluarea 
informațiilor din mediul online, 
care dețin și capacitatea de a le 
disemina ulterior celor cu care 
lucrează.

Georgeta-Elena Ștefan-Nicolescu
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu 

Golescu” Argeș

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_ro
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Între 24 și 30 mai 2021, în toată Europa au avut loc diverse evenimente interesante și stimulative, axate 
pe tema „Viitorul nostru, în mâinile noastre” sub egida Săptămânii Europene a Tineretului 2021. Centrul 
Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș și punctul de informare local Eurodesk 
din Argeș au organizat o serie de acțiuni dedicate tinerilor argeșeni în săptămâna menționată. 

Evenimentele s-au adresat 
elevilor de la Școala Gimnazială din 
Bălilești, de la Liceul Tehnologic 
Construcții de Mașini Mioveni și de la 
Liceul Teoretic Ion Cantacuzino din 
Pitești.

În cadrul prezentărilor susținute 
de  mul t ip l icatorul  Eurodesk ș i 
consilierii de comunicare ai Centrului 
Europe Direct Argeș au fost reliefate 
informații despre Rețeaua Eurodesk și 
misiunea ei de a sensibiliza tinerii 
privind oportunitățile de mobilitate de 
învățare și de a-i încuraja să devină 
cetățeni activi ai Europei, implicându-se 
în evenimente pentru tineret existente în 
spațiul european  .

De interes pentru tinerii argeșeni au fost proiectele de participare și schimburile de tineret desfășurate prin 
programele Erasmus+, voluntariatul și stagiile de ucenicie prin Corpul European de Solidaritate. Erasmus+ este 
programul de finanțare al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. 
Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea 
digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața 
democratică.

Corpul european de solidaritate urmărește să 
construiască o societate mai inclusivă, să sprijine persoanele 
vulnerabile și să caute soluții la provocările cu care se 
confruntă comunitățile. În acest sens, reunește tineri care vor 
să învețe, să ajute și să se dezvolte. Participanții din cadrul 
Corpului european de solidaritate se angajează să 
consolideze solidaritatea între oameni, respectându-le 
totodată cultura și tradițiile și fac eforturi pentru a construi o 
comunitate bazată pe responsabilități comune și sprijin 
reciproc.

Exercițiile non-formale despre incluziune și 
diversitate în Europa, voluntariat și participarea tinerilor 
în societate au familiarizat participanții cu educația non-
formală și i-a determinat pe aceștia să-și dorească să 
participe la diferite proiecte europene de tineret prin 
programele prezentate. 

Ionela Panait
Consilier comunicare,

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

Acțiuni dedicate tinerilor argeșeni în 
Săptămâna Europeană a Tineretului 2021
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Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în 
data de 24 iunie 2021, un atelier de formare despre evaluarea informațiilor în mediul online și rolul bibliotecilor 
în alfabetizarea media și informațională a publicului. 

Evenimentul a avut loc online, pe platforma Cisco Webex, unde au participat peste 30 de multiplicatori 
de informație europeană și 
bibliotecari din județul 
Argeș care au fost dornici 
să cunoască rezultatele 
europene  în  d i rec ț ia 
combaterii dezinformării.

Prin intermediul 
domnului lector Robert 
Coravu, de la Facultatea 
de  Li te re  d in  cadrul 
U n i v e r s i t ă ț i i  d i n 
București, participanții au 
de scope r i t  t i po log i a 
informațiilor corecte din 
mediul online (context 
fals, conținut modificat), 
s t r a t e g i i ,  m e t o d e  ș i 
i n s t r u m e n t e  p e n t r u 
informarea corectă, dar și cum pot utiliza informațiile din toate tipurile de media în mod eficient, responsabil și etic, 
dezvoltând-și propriile abilități de gândire critică.  

În cadrul atelierului au fost prezentate informații despre viziunea și obiectivele Comisiei Europene pentru a 
asigura o transformare digitală reușită a Europei până în 2030 și a fost promovată Conferința privind Viitorul 
Europene cu platforma digitală multilingvă, unde fiecare cetățean își poate aduce contribuția proprie la diferite 
consultări, poate împărtăși idei și participa la multiple evenimente europene. 

Pe baza unui chestionar, multiplicatorii de informație europeană au răspuns la întrebări și au oferit câteva idei 
acolo unde au considerat că Uniunea Europeană trebuie să aducă mai multe îmbunătățiri. Astfel, 90% dintre 
participanți au considerat că la nivelul tuturor statelor membre ar trebui să existe profesori și formatori competenți în 
domeniul digital, 80% dintre respondenți au considerat că este nevoie de mai multă implicare din partea Uniunii 
Europene în domeniul educației, formării și sănătății, iar 90% dintre participanți au considerat că situația economică 
reprezintă una dintre cele mai provocatoare probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană la momentul actual.  

Conferința reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și 
prioritățile Europei, iar până în 2022 vor fi prezentate concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul 
Europei.

Georgeta-Elena Ștefan-Nicolescu
Consilier comunicare,

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

Evaluarea informațiilor din mediul online
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Charles Baudelaire – un gnostic modern

 Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș îl omagiază, la 200 de ani de la naștere, pe Charles 
Baudelaire (9 aprilie 1821- 31 august 1867), poetul francez care a revoluționat întreaga lirică franceză și 
europeană prin originalitatea volumului său controversat Les Fleurs du Mal (Florile răului), având o 
influență puternică asupra viziunilor poetice ale autorilor de mai târziu. 
	 Spre deosebire de poeții romantici, Baudelaire se inspiră din viața citadină a Parisului, frumusețea 
superioară fiind căutată, întrevăzută prin Poezie.	
	 Criticul literar Walter Benjamin, fascinat de opera lui Baudelaire, descoperă într-o lucrare a sa din anii 
1930, termenul de flaneur. Tema inautenticității este subliniată în textele lui Benjamin care tratează despre 
figura celebră a acelui flaneur urban, unul dintre cele mai cunoscute aspecte ale operei criticului german. În 
aceste texte (Paris, capitala secolului XIX și Baudelaire, poetul liric la apogeul capitalismului), Benjamin 
descrie situația artistului modern care este în același timp interesat de spectacolul cotidian al scenei urbane, dar 
care se și distanțează de acest fenomen. 	
	 Baudelaire explică cum este să te plimbi pe străzile Parisului, un furnicar fiind, unde prin flanare, 
plimbarea devine fără țintă, are loc introducerea unei temporalități proprii, unde pașii flanorului merg ca și cum ar 
trece dintr-o emisferă în alta, ca o plutire.
	 Prima poezie din Florile răului i se adresează lucid, dar distant, cititorului: „O! cititor fățarnic, – tu, 
semenul meu, – frate!”. Fratele lui Baudelaire nu mai este visătorul poetic sau romanticul, ci un nou tip de demon, 
aflat cu zeci de trepte mai jos pe scara căderii lui fatale. Florile răului constituie o poetică modernă, dar elementele 
marcante ale acestei poetici au putut fi puse în evidență cu dificultate, din cauza preferinței lui Baudelaire pentru 
stilul clasic. 
	 Relația lui Baudelaire cu mulțimea sau cu masele a fost greu de sesizat, pentru că ele nu apar sub forma 
descrierii unui tablou de epocă sau a unei critici sociale. Mulțimea nu este nici măcar menționată în poezia sa, dar ea 
este atotprezentă și dominatoare, cauzându-i un adevărat șoc emoțional.
	 Într-un tablou din poezia Unei trecătoare, autorul privește dintr-o cafenea pe fereastră,  și se îndrăgostește de o 
femeie îndoliată, care iese din mulțime și îi atrage atenția. „Poetul urban este fermecat de iubire – de iubirea nu la prima 
vedere, ci la ultima. Este o despărțire pentru totdeauna, care coincide cu momentul fascinației”. Esența momentului în 
poezia autorului o reprezintă acea clipă de revelație, o intersecție între eternitate și timpul prezent care fuge, moment ce 
devine extatic.
	 Benjamin a fost fascinat de Paris, iar Baudelaire este cel care i-l relevă. La Baudelaire orașul a devenit atât de 
necontrolat, încât singurul care poate să mântuie Parisul este poetul, doar el poate trăi fecund momentul în aceeași 
identitate cu sine. Conceptul perfecțiunii este similar cu a păstra unicitatea clipei, într-o formă perfectă.  	
	 Spiritualul pe care Baudelaire l-a creat printr-o emanație perpetuă în poemele sale este o ființă, care se 
caracterizează printr-un mod de absență, nu este niciodată în întregime de față și vizibilă. Din frumoasele versuri ale 
poeziei Nenorocul: „Atâtea flori dau în zadar/ Parfumul lor subtil și rar/ În taină și-n singurătate”, se întrevede gustul lui 
Baudelaire pentru acele obiecte care sunt ca o mângâiere pentru ființă și a căror spiritualitate este făcută din absență.
	 În volumul Florile răului (1857), prezența demonică a timpului constă în rapiditatea clipelor ce trec, un lucru 
imposibil de controlat pentru autor. Baudelaire este primul mare poet modern care a coborât poezia pe pământ, 
asumându-și experiența damnării ca experimentare a Răului până la capăt.
	 Traseul căderii este, pentru omul modern, Timpul, care reprezintă Răul, dezvăluindu-se ca un drum ireversibil spre 
moarte. Baudelaire se scufundă voluntar în abisul nopții din dorința devenită obsesie de neantizare a existenței: „Ce 
dragă mi-ai fi, Noapte, când stelele s-ar stinge:/ Lumina lor îngână un cântec cunoscut;/ Iar eu vreau tot ce-i negru și 
gol și șters și mut”.

drd. Cristina Baciu
Bibliotecar

Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă
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500 de ani de la primul 
document în limba română: scrisoarea lui Neacșu 

din Câmpulung- Muscel (iunie 1521)

 Câmpulung reprezintă unul dintre cele mai vechi orașe din Țara Românească (atestat în anul 1300 
e.n.). Aici și-a stabilit reședința Basarab Întemeietorul (1310-1352), cel care i-a bătut pe ungurii conduși de 
regele Carol Robert de Anjou, la Posada. Vreme de patruzeci de ani, Câmpulungul a fost capitala Țării 
Românești. 

Tot de orașul Câmpulung se leagă și primul text redactat în limba română care s-a păstrat până astăzi: 
scrisoarea lui Neacșu Lupa, negustor câmpulungean către judele Barșovului, Johannes Benkner. Ea a fost 
găsită de Nicolae Iorga, la începutul secolului nostru, în Arhivele Braşovului. 

Brașovenii erau avertizați în legătură cu armata otomană care, de partea cealaltă a Dunării, se pregătea 
să dea năvală în țările române. Conținutul documentului era strict secret la momentul redactării. Neacşu făcea 
negoţ cu mărfuri turceşti, trecând cu oamenii săi din sudul Dunării prin Ţara Românească şi de aici în oraşele 
din Transilvania.  

Iată ce-i scria Neacșu căpeteniei din Brașov: „Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I bogom darovanomu 
jupan Hanăş Bengner ot Braşov mnogo zdravie ot Nécşu ot Dlăgopole.” (Introducere în slavonă: 
„Preaînţeleptului şi cinstitului şi de Dumnezeu dăruitului jupân Hanăş Bengner din Braşov, multă sănătate din 
partea lui Neacşu din Câmpulung”).

 I pak (adică „şi iarăşi”) dau ştire domnie tale za (adică „despre”) lucrul turcilor, cum am auzit eu că 
î m p ă r a t u l  a u  e ş i t  d e n  S o fi i a ,  ş i  a i m i n t re a  n u  e ,  ş i  s e - a u  d u s  î n  s u s  p re  D u n ă re .
 I pak să ştii domniia ta că au venit un om de la Nicopole de miie me-au spus că au văzut cu ochii lor că au trecut 
ciale corăbii ce ştii şi domniia ta pre Dunăre în sus.

I pak să ştii că bagă den toate oraşele câte 50 de omin să fie de ajutor în corăbii.
I pak să ştii cumu s-au prins neşte meşter(i) den Ţarigrad cum vor treace ceale corăbii la locul cela strimtul ce ştii şi 
domniia ta.
I pak spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, 
cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren Ţeara Rumânească, iară el să treacă.

I pak să ştii domniia ta că are frică 
mare şi Băsărab (adică Neagoe 
Basarab) de acel lotru de Mahamet 
beg, mai vârtos de domniile voastre.
I pak spui domniietale ca mai marele 
miu, de ce am înţeles şi eu. Eu spui 
domniietale iară domniiata eşti înţelept 
şi aceste cuvinte să ţii domniiata la tine, 
să nu ştie umin mulţi, şi domniile vostre 
să vă păziţi cum ştiţi mai bine.
I bog te veselit. Amin.” (Încheiere în 
slavonă: „Şi Dumnezeu să te bucure. 
Amin”)

Textul a fost scris cu litere chirilice 
iar documentul original este deținut de 
Arhivele Naționale ale României - Brașov.

Maria-Magdalena Ioniță-Roșoiu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor
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Legile din vechime în Țara Românească
Inițiată de Ziua Bibliotecarului, Ziua Cărții, dar și a Drepturilor de Autor (23 aprilie), expoziția Legile 

din vechime în Țara Românească, realizată în holul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, la etajul al 
II-lea, prezintă publicului piteștean și nu numai, o parte din cărțile valoroase din punct de vedere istoric, 
juridic, dar și bibliofil, aparținând fondului de documente al Secției Colecții Speciale din cadrul Bibliotecii 
„Dinicu Golescu“ Argeș. Ea a urmărit evoluția în timp, a principalelor documente din Țara Românească, 
începând cu secolul al XVI-lea până în sec. al XX-lea: pravile, legiuiri, acte juridice (testament, acte de vânzare-
cumpărare, privilegiu domnesc), dar și opere cu caracter juridic sau coduri de legi.      

Expoziția începe cu epoca lui Neagoe Basarab, în care sunt prezentate două momente semnificative: 
scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung și „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie“. Preluată din 
lucrarea preotului Ioan Răuțescu, intitulată „Câmpulung Muscel. Monografie istorică“ , Scrisoarea lui Neacșu din 
Câmpulung (din 1521) este cel mai vechi document păstrat, în limba română, scris cu caractere chirilice, având o 
certă valoare juridică, cât și istorică. Redactate în limba slavonă, de domnitorul-cărturar, între 1518 și 1521, 
„Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie“ reprezintă cea mai însemnată operă a literaturii române 
vechi, redactată în limba slavonă, având un puternic caracter moral, filozofic și juridic  o lucrare de diplomație și de ,
drept internațional, în contextul, realităților politice est-europene ale sec. al al XVI-lea.

Urmând exemplul înaintașului său, Matei Basarab (1632-1654) un alt domn luminat al Țării Românești, 
redactează în timpul domniei sale, două lucrări impresionante de drept canonic, în care normele de drept juridic se 
împletesc armonios cu normele bisericești: „Pravila de la Govora“(1640) și „Îndreptarea Legii“ (1652). Aflate în 
Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu“ Argeș, ele sunt redactate în limba română, cu caractere 
chirilice. Dacă prima este o compilație (culegere) de texte traduse din dreptul bizantin, din „pravilele împărătești“, dar 
și din obiceiul pământului, cea de-a doua –„Îndreptarea Legii“– este o creație originală de drept românesc, adaptată 
perfect realității social-economice românești de la jumătatea secolului al XVII-lea. „Îndreptarea Legii“ este o lucrare, 
în care normele juridice (civile, penale, dar și de dreptul familiei) sunt preponderente, în raport cu cele bisericești, fiind 
numită pe drept cuvânt „Pravila cea Mare a românilor“, ea circulând pe tot teritoriul locuit de români.

Mergând pe firul istoriei, ajungem în timpul domniilor fanariote. Sub influența iluminismului, dar și a 
curentelor de înnoire juridică, Alexandru Ipsilanti realizează, în 1780, „Pravilniceasca condică a lui Alexandru 
Ipsilanti“, ceea ce va constitui un preambul pentru remarcabila lucrare juridică – „Legiuirea Caragea“, din 1818, 
realizată de juriști greci renumiți, aduși de principele fanariot Ioan Gheorghe Caragea, la București. Împărțită în șase 
părți (primele patru, cuprind norme juridice civile, partea a cincea este un „mic cod penal“, iar partea a șasea este un cod 

de procedură penală și civilă), lucrarea stă la baza Codului Civil și a Codului 
Penal, de mai târziu.    

Alte momente de cotitură în evoluția dreptului românesc sunt 
reprezentate de adoptarea în 1831 a Regulamentului Organic în Țara 
Românească; de Unirea Proncipatelor Române (24 ianuarie 1859), urmată de 
marile reforme realizate de Cuza, împreună cu Mihail Kogâlniceanu (reforma 
agrară, legea secularizării averilor mănăstirești, legea instrucțiunii publice, 
Codul Penal, adoptat în 1864 și Codul Civil, în 1865); dar și de momentul 
istoric deosebit de important al venirii în țară al Principelui Carol I și adoptarea 
Constituției din 1866 - una dintre cele mai democratice legi fundamentale din 
Europa acelor timpuri, inspirată din Constituția Belgiei, toate aceste trei 
momente, reflectându-se în expoziție. 

Expoziția se încheie cu o colecție de lucrări juridice originale, cu certă 
valoare juridică, dar și bibliofilă, dintre care amintim: „Kondika kriminală și 
procedura ei, întocmită de Barbu Dimitrie Știrbei (București, Tipografia lui 
Iosef Koiamir, 1851), „Codul Duelului, de Horia C.A. Rosetti, cu prefața 
realizată de Principele George Bibescu (București, 1931), „D L'Esprit des 
Lois“ de Montesquieu (Paris, 1816) sau „Procedură penală românească“ de 
Ioan Tanoviceanu (București, 1913, Atelierele Grafice Socec & Co). 

Gabriela Tomescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
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Taifasuri din perioada interbelică

	 Sănătatea reprezintă un concept complex cu câteva aspecte ce cuprind dimensiunea emoțională, 
intelectuală, spirituală, fizică și socială; este un proces ce contribuie la bunăstare și echilibru. Sănătatea 
trebuie concepută ca un factor important în determinarea acelui concept complex pe care îl numim ,,calitatea 
vieții”.
	 Astfel a văzut lumina tiparului și revista „Sănătatea și viața fericită”, din cuprinsul căreia Biblioteca 
Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș, prin expoziția Taifasuri din perioada interbelică, a cules informații, 
sfaturi de sănătate de acum 100 de ani, dar care sunt valabile și astăzi în caz de tuse, probleme ale pielii, răceli, 

îngrijirea pielii, probleme digestive. 
Oamenii au fost preocupați de menținerea sănătății din cele 

mai vechi timpuri. Stau mărturie scrierile vechi, manuscrisele lui 
Hipocrate – părintele medicinei, studiile revoluționare ale lui 
Leonardo da Vinci. Publicațiile medicale au început să apară odată cu 
marile școli europene de medicină. Primele reviste de sănătate adresate 
publicului larg datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea.  

În România, interesul populației pentru sănătate a crescut mai cu 
seamă în perioada interbelică, prosperă și înfloritoare pentru întreaga 
societate. Câteva picături de ulei de migdale pentru a spăla urechea, 
ceaiul de urzici, o zi de post, mișcarea în natură, optimismul, sunt doar 
câteva dintre remediile pentru o cură de dezintoxicare, băi cu fiertură din 
frunze de nuc sau băi cu apă fierbinte și sare contra frigului. 
	  O viață echilibrată este o misiune posibilă, atât timp cât suntem 
responsabili pentru sănătatea și starea noastră de bine. Adevărata 
preocupare pentru stilul de viață ar trebui să includă atât preocuparea pentru 
sănătatea fizică, cât și preocuparea pentru activități ale minții și sufletului. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mihaela Nicolescu

Bibliotecar,
	 	 	 Compartimentul Comunicarea Colecțiilor

ź Bibliotecarii publici – facilitatori de competenţe IT pentru comunitate
ECDL Romania și Asociaţia Naţională a Bilbiotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) au 

demarat programul Digital Citizen, derulat în parteneriat, prin care mai mulţi bibliotecari vor fi instruiți şi acreditaţi 
potrivit standardului de educaţie din portofoliul ECDL România. Bibliotecile publice vor deveni astfel hub-uri de 
învăţare digitală pentru comunitate.

Prin intermediul programului Digital Citizen, bibliotecari din 10 biblioteci publice judeţene din România vor accesa 
un program Train-the-Trainers ECDL intensiv, prin care vor deveni facilitatori de educaţie digitală pentru comunitatea 
lor. ECDL România îi va asista în asimilarea competenţelor de predare şi certificare Digital Citizen, dar şi în certificarea 

pe modulul ECDL Pedagogie Digitală, dedicat tuturor 
formatorilor care trebuie să îşi actualizeze metodele de 
predare/învățare la realităţile tehnologice de astăzi.

Mai multe detalii:
 h�ps://anbpr.org.ro/index.php/10-biblioteci-publice-centre-ecdl-
digital-ci�zen/

Ionela Panait
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul

https://anbpr.org.ro/index.php/10-biblioteci-publice-centre-ecdl-digital-citizen/
https://anbpr.org.ro/index.php/10-biblioteci-publice-centre-ecdl-digital-citizen/
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 De-a lungul acestor ani, am învățat că a fi bibliotecari presupune 
o responsabilitate enormă de asumare, prin care reușim să deschidem 
porțile către noi universuri pentru generațiile viitoare. Într-un ambient, 
de cele mai multe ori de poveste, biblioteca comunității Rucăr a oferit 
copiilor prilejul redescoperirii de sine și a copilăriei prin toate 
activitățile propuse. 

În perioada lunilor aprilie - iunie 2021, Biblioteca Comunală 
Rucăr a creat noi oportunități de informare, cunoaștere, socializare și 
modernizare a activităților.  

De asemenea, activitățile organizate de bibliotecă și diversitatea 
acestora au întrunit aprecierea beneficiarilor și a comunității, 
utilizatorii fiind primii care s-au bucurat de o imprimantă 3D oferită 
coderilor clubului code Kids de către Fundația Progress și Grupul CEZ 
din România. 

În parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,George Barițiu" din 
Brașov și cu instituțiile de învățământ din comună, în perioada 
menționată anterior, am desfășurat proiectul Prietenie...pe 
o...sfoară...virtuală, în care acțiunile parteneriatului au fost dedicate 
promovării literaturii pentru copii și stimulării interesului pentru 
lectură a celor mici. Au participat preșcolarii și elevii claselor primare, 
activitățile fiind realizate fie în bibliotecă, fie la școală. Am citit, am 
desenat,  am decupat și am expus pe o sfoară desenele realizate de copii, ilustrând personajele îndrăgite ale cărții lui 
Petre Ispirescu, aceștia  regăsindu-se într-o lume a basmelor cu povești, desen și deprinderi noi.

Cea de a doua ediție a Maratonului de povești a reprezentat darul nostru, al bibliotecarilor, pentru 71 de aniversări 
ale Zilei Internaționale a Copilului în România. Alături de alți 70 de bibliotecari din țară și din Republica Moldova, 
Biblioteca Comunală Rucăr a avut onoarea de a participa, acesta fiind un prilej de sărbătoare pentru cei mici. 

 Construim empatia în comunitate s-a numit evenimentul din 10 Iunie, prilej prin care am sărbătorit Ziua Empatiei 
în cadrul unei adevărate campanii de promovare a empatiei și unde biblioteca din Rucăr s-a bucurat de oportunitatea de a fi 
reprezentantul unuia dintre cele 50 de evenimente înscrise. 

 Astfel, Biblioteca Comunală Rucăr este plină de surprize în cadrul 
activităților, făcând promisiunea că își va păstra acest ritm alert si diversificat de 
a le oferi copiilor noi oportunități de învățare și descoperire!

Magda Pătran
Bibliotecar,

Biblioteca Comunală Rucăr

Călătorie în Biblioteca Comunală Rucăr
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 Cu ocazia celor 600 de ani de atestare documentară a localității Topoloveni, Biblioteca Orășenească 
Topoloveni a dat startul evenimentelor dedicate acestei mari sărbători.

Prima activitate, Să ne cunoaștem tinerele talente din comunitate, a fost dedicată copiilor cu vârsta până 
în 18 ani care au diverse talente.  

Scopul a fost de a-i aduce pe tinerii talentați în atenția membrilor comunității și de a-i promova. Acest 
lucru s-a făcut atât online ca urmare a colectării de materiale, diplome, lucrări care susțin talentul, cât și fizic la 
biblioteca locală unde diferite lucrări de pictură au putut fi admirate. 

Pentru a-i prezenta și pe ceilalți participanți, s-a alcătuit un catalog ce poate fi consultat la bibliotecă. Toti 
participanții au primi diplome și un premiu simbolic, o cupă creată la imprimanta 3D a bibliotecii, obținută în 
cadrul proiectului Code Kids.

Ca urmare a acordurilor de imagine semnate de părinți, în perioada 1 - 19 iunie 2021, tinerii talentați au fost 
promovați pe pagina de facebook a 
bibliotecii. Lucrările și catalogul au fost 
expuse și pe data de 19 iunie, în Târgul 
Orășenesc, unde au avut loc o serie de 
concerte.

Cea de-a doua activitate, Colocviul 
bibliotecarilor la ceas aniversar, a constat în 
întrunirea bibliotecarilor din Pitești, Mioveni, 
Ștefănești, Rucăr, Leordeni, Beleți-Negrești, 
Vedea, Albota, Bogați, Călinești, Rătești, la 
Topoloveni (în Biblioteca Orășenească).  

În prima parte a evenimentului, s-au 
susținut două prezentări, una cu caracter istoric, 
în contextul celor 600 de ani de atestare 
documentară și cealaltă cu exemple de bune 
practici din biblioteci. S-au împărtășit idei, 
proiecte, informații utile în dezvoltarea 
serviciilor de bibliotecă pentru a veni în sprijinul 

comunității. Toți participanții au primit câte o monografie a orașului Topoloveni.
La finalul zilei, toți cei prezenți s-au bucurat de o vizită ghidată la monumentele istorice/religioase de pe raza 

orașului: Catedrala Sf. Gheorghe, Biserica Goleștii-Badii și Muzeul.

Oana Marinică Mustăţea
Bibliotecar,

Biblioteca Publică Topoloveni

Colocviul bibliotecarilor la ceas aniversar
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