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Bibliotecile publice, rol activ în promovarea 
platformelor online de dezbateri 

pentru cetățeni

EDITORIAL

B
ibliotecile publice și centrele de informare europeană din cadrul 
acestora pot avea un rol benefic în promovarea diferitelor inițiative 
lansate la nivel național și european. 

Î
n acest sens, Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și 
oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile 
Europei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, acesta este locul în 

care cetățenii pot reflecta la viitorul pe care îl doresc pentru Uniunea Europeană. Conferința 
reprezintă un cadru amplu de discuții și reflecție în care sunt implicați numeroși actori: 
instituții europene, guverne ale statelor membre, parlamente naționale, instituții publice, 
cetățenii, societatea civilă, partenerii sociali și alți actori interesați.

Cetățenii europeni își pot exprima direct opiniile, ideile și propunerile, folosind 
platforma digitală creată special de către Comisia Europeană în acest scop. Orice 
cetățean european are acces la această platformă, în oricare din limbile oficiale ale 

UE, inclusiv în limba română.

Platforma este organizată în jurul unor teme-cheie de interes direct pentru cetățeni: 
schimbări climatice și mediu; sănătate; economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă; UE în lume; valori și drepturi, statul de drept, securitate; 

transformarea digitală; democrație europeană; migrație; educație, cultură, tineret și sport.

Toate evenimentele legate de conferință care vor fi înregistrate pe platformă vor fi vizibile 
pe o hartă interactivă, care le va permite cetățenilor să efectueze diferite căutări și să 
susțină anumite idei, dar și să-și înscrie propriile contribuții.

Ideile cetățenilor vor fi colectate, analizate, monitorizate și publicate pe platformă, pe tot 
parcursul conferinței. Acestea vor contribui apoi la discuțiile care au loc în cadrul grupurilor de 
dezbatere implicând cetățeni europeni și al sesiunilor plenare. Un mecanism de feedback va 

garanta că ideile exprimate în timpul evenimentelor conferinței duc la recomandări concrete vizând acțiuni 
ale Uniunii Europene. Rezultatul final al conferinței va fi prezentat într-un raport destinat președinției 
comune. Cele trei instituții, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, vor 
examina modalitățile de a întreprinde cu eficacitate acțiuni ulterioare acestui raport, fiecare în sfera sa de 
competență și în conformitate cu tratatele.

Pe parcursul anului 2021, EUROPE DIRECT Argeș din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș a desfășurat cu succes o serie de acțiuni în cadrul cărora reprezentanții 
centrului de informare europeană au colectat propuneri din partea cetățenilor din localitățile: 

Pitești, Ștefănești și Mioveni, județul Argeș pentru a le înscrie ulterior pe platformă. Cetățenii care doresc să 
propună idei cu privire la viitorul pe care îl doresc pentru Europa, o pot face accesând platforma digitală la 
adresa: https://futureu.europa.eu/?locale=ro. 

Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta 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

https://futureu.europa.eu/?locale=ro
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În perioada 5 iulie 2021 - 9 septembrie 2021, am participat la cele 6 sesiuni de instruire în domeniul IT 
(Marketing digital, Instrumente de colaborare online, Modelare și imprimare 3D, Editare de imagini, 
Managementul inovației și colaborare în rețea, Antreprenoriat și leaderchip), propuse de Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. 

Această activitate a facut parte din demersurile de formare a adulților din cadrul proiectului PREDĂ 
PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și antreprenoriat 
(TEACH FOR FUTURE), finanțat în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice. 

Cei 70 de beneficiari adulți au avut oportunitatea de a susține, din bugetul proiectului, examenele de 
certificare ECDL pe cele 4 competenţe IT abordate în cadrul sesiunilor de instruire și anume: modelare şi 
imprimare 3D, editare de imagini, marketing digital și respectiv instrumente de colaborare online.

La finalul sesiunilor de instruire pe cele 3 domenii de expertiză (IT, Managementul inovației & Colaborare 
în rețea și Antreprenoriat & Leadership), cei 70 de participanți adulți au avut ocazia să propună, în cadrul unei 
competiții de idei, câte o idee creativă privind aplicabilitatea cunoștințelor dobândite în mediul real de muncă 
aferentă unui domeniu de interes dintre cele menționate. Ideile finaliste vor fi selectate pe bază de vot. Primii 10 cei 
mai bine plasați participanți adulți pe fiecare domeniu, în urma evaluării și a votului, au avut oportunitatea să acceadă 
într-o nouă etapă de implementare a activităților, și anume organizarea de mobilități mixte de tip campusuri de 
mentorat.

Aplicând o serie de principii pedagogice moderne, centrate pe nevoile specifice ale cursanților adulți, inclusiv 
persoane aparținând grupurilor vulnerabile, sesiunile de training găzduite în România au beneficiat de implicarea 
consistentă a celor 4 facilitatori TEACH FOR FUTURE români, instruiți în cadrul proiectului. 

Proiectul PREDĂ PENTRU VIITOR are 
durata de 34 de luni (01.11.2019-31.08.2022) și 
este implementat de Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR), în calitate de Beneficiar, împreună cu 
Global Libraries Bulgaria Foundation (GLBF) din 
Bulgaria și Initiative for Heritage Conservation 
(HERITAGE) din Grecia.

Ramona Postu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

FORMARE PROFESIONALĂ

Sesiuni TEACH FOR FUTURE
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Biblioteca din vacanță
De 5 ani de zile, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș organizează cursuri și ateliere gratuite 

pentru copii, cu vârsta cuprinsă între 4-13 ani, în cadrul proiectului Biblioteca din vacanță. 
Astfel, pe parcursul lunii iulie au avut loc: Micul orator, Știința ca o joacă de copii, FunnyLab pentru 

pici, Povestea din poveste, Carte cu personalitate, Prezentator pentru o zi, Motivația...cheia succesului, 
DiscoveryClub – clubul exploratorilor isteți, Jocuri și activități educative.

Proiectul Biblioteca de Vacanță are ca scop stimularea interesului pentru lectură, dezvoltarea spiritului de 
observație, stimularea inițiativei, formarea deprinderilor de lucru și dezvoltarea atenției, dezvoltarea spiritului de 
lucru în echipă, solidaritate, fairplay, utilizarea timpului liber în mod organizat și într-un mediu de formare adecvat 
particularităților de vârstă ale copiilor. 

Iată câteva precizări și detalii despre cele ce s-au petrecut la bibliotecă:
ź Micul orator - s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 8-10 ani. În cadrul atelierului, copiii au făcut exerciții 

de dicție, respirație, au vorbit cu creionul în gură, 
au spus o frază până la capăt dintr-o singură 
respirație și chiar au citit cu intonație.

ź Prezentator pentru o zi - s-a adresat copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 9-11ani, aceștia au învățat 
noțiuni despre cum să susțină un discurs 
argumentat și convingător în public, la microfon, 
dar și cum să-și stăpânească emoțiile.

ź Știința ca o joacă de copii - s-a adresat copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 5-7 ani. Picii au descoperit 
experimente și trucuri uimitoare cu care au 
impresionat atât prietenii, cât și părinții.

ź Motivația...cheia succesului - s-a adresat copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 9-11 ani. În cadrul atelierului, 
copiii au încercat să găsescă răspunsul la câteva 
întrebări: Ce este motivația și ce rol joacă ea în viața 

lor? Cum descoperim ce ne motivează? De câte feluri este motivația?
ź FunnyLab pentru pici - s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 4-6 ani, care au dorit să exploreze lumea 

fantastică a științei în afara școlii.
ź Povestea din poveste - s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 9-11. Subiectul acestei activități a fost unul de 

actualitate și anume: bullyingul. Copii au dezbătut  cauzele și efectele acestui fenomen, tipurile de bullying și au căutat 
soluții pentru a preveni aceste abuzuri.

ź Carte cu personalitate - s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani, aceștia au descoperit informații despre 
cum să își construiască propriul ex-libris, ce înseamnă o literă ornată sau din ce anume erau confecționate coperțile 
cărților de odinioară.

ź DiscoveryClub, clubul exploratorilor isteți - s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 9-11; ei au descoperit lucruri 
interesante despre locuri de pe întreg mapamondul.

ź Jocuri și activități educative - s-a adresat copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 7-9 ani; la acest atelier, cei mici au descoperit că 
jocurile educative sunt mai interesante decât cele de pe telefon 
sau tabletă.

Vacanța de vară este perioada anului în care elevii dispun de 
cel mai mult timp liber. Cluburile și atelierele organizate pe 
perioada vacanței la Biblioteca Județeană Argeș au rămas în 
continuare un punct de atracție pentru copii.

Proiectul Biblioteca din vacanța a reprezentat o alternativă 
originală de petrecere a timpului liber în sezonul estival, iar noi 
promitem că și în 2022 vom fi alături de ei cu o nouă serie de 
activități la fel de provocatoare.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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O nouă provocare pentru 
bibliotecă- online-ul în era pandemiei

Odată cu închiderea școlilor și grădinițelor din cauza pandemiei, biblioteca și-a asumat 
responsabilitatea pentru învățarea și dezvoltarea copiilor prin numeroase activități extrașcolare menite să-i 
mențină ocupați, chiar și în mediul online. La baza învățării a stat ca întodeauna jocul, acesta alimentând 
relațiile stabile și conexiunile de care copiii au nevoie 
pentru a se dezvolta.

Atelierele organizate de Secția Tinerilor din 
cadrul Biblitoecii Județene Argeș s-au desfășurat în 
mediul online, pe platforma ZOOM, înscrierile s-au 
făcut în funcție de numărul de locuri disponibile, iar 
programul de activități a cuprins:

De la roată la rachetă- istoria transporturilor- 
pentru a înţelege mai bine importanţa mijloacelor de 
transport, participanții noștri au călătorit în timp și au 
aflat felul în care acestea au evoluat și cum ne-au 
influențat viața de-a lungul anilor.

Important este cum te vezi TU- atelier în cadrul 
căruia copiii ne-au provocat la imaginative și, 
bineînțeles, noi am acceptat!

Cine sunt EU, acum?- prietenia adevărată vs. prietenia toxică, dar și care sunt elementele necesare pentru 
a beneficia de prietenii sănătoase, acestea sunt doar câteva dintre subiectele pe care le-am dezbătut alături de 
participanții noștri la atelier.

Atelier practic de dicție și intonație- energicii participanți la atelier s-au jucat cu vocalele, consoanele, 
silabele și au aflat cum se pot folosi de cuvinte pentru a exprima simplu, clar și convingător ceea ce simt.

Știți că…? Despre animale sălbatice- de la broscuța colorată până la balaurul dobrogean. Cum arată? Cu ce 
se hrănesc? Prin ce se caracterizează aceste animale? Cum le ajutăm să nu dispară? au fost întrebările 
participanților, care au descoperit informații interesante despre animalele pe cale de dispariție ce nu le mai putem 
admira decât în enciclopedii. 

Greșeala ca oportunitate de învățare- la atelier copiii au descoperit metoda celor 3 R ai redresării greșelii: 
Recunoaşte, Reconciliază (spune că îţi pare rău), Rezolvă (întreprinde acţiuni spre rezolvarea situaţiei cu cei 
implicaţi).

Cu emoțiile pe față- atelier la care participanților li s-a propus o sesiune de joacă, pentru a descoperi puțin din 
taina emoțiilor.

Nota 10 la purtare- împreună cu participanții la atelier am învățat că, mai presus de reguli, bunele maniere au 
fost făcute pentru a aduce oamenii împreună.

Valiza cu bizarerii- chiar dacă întâlnirea noastră s-a produs în mediul online, această nouă normalitatea nu i-a 
oprit pe pasionații de astronomie sau pe cei pur și simplu curioși, să exploreze galaxiile cele mai îndepărtate ale 
Universului. Atelierul a fost unul cu totul special!

Activitățile au fost promovate pe 
pagina de facebook a Secției Tinerilor, 
Bibl io teca  Tiner i lor  Argeșeni ,  i a r 
aprecierile venite din partea comunității 
argeșene au fost pe măsură. 

Scopul atelierelor a fost nu numai 
acela de a-i antrena activ pe tineri în diferite 
activități care să le stimuleze plăcerea de a 
citi, spiritul de echipă și competiția sau de a le 
îmbogăți volumul de cunoștințe generale, ci și 
de a-i învăța să facă față provocărilor învățării 
de acasă, printr-o implicare bazată pe alegeri, 
momente de bucurie și încântare.

Oana Antonescu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Ziua Europeană a Limbilor
Sub egida Zilei Europene a Limbilor, Centrul EUROPE DIRECT 

Argeș, în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România și 
Universitatea din Pitești, a lansat concursul de traduceri ”Multilingvismul – 
punte de legătură între oameni”, pentru promovarea învățării limbilor străine. 

La eveniment a participat doamna Carmen Toma, language officer la 
Direcția Generală de Traduceri din cadrul Reprezentanței Comisiei Europene 
în România, care a punctat importanța cunoașterii limbilor de circulație 
internațională și a menționat cât de utilă poate fi experiența unui tânăr în 
cadrul unui stagiu de practică la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene. 
De asemenea, a povestit tinerilor și despre cum liceele din Argeș se pot înscrie 
la Juvenes Translatores, concursul online de traducere, care se adresează 
liceenilor din Uniunea Europeană. 

Alături de reprezentanții Centrului, care au vorbit despre 
regulamentul concursului lansat, au fost prezente și conf. univ. dr. Ana-
Marina Tomescu, conf. univ. dr. Irina Aldea, conf. univ. dr. Cristina Ilinca și 
lector univ. dr. Clementina Niță din cadrul Universității din Pitești. Acestea au 
sprijinit tot demersul acestei competiții, adresată tuturor tinerilor cu vârste 
cuprinse între 13 și 30 de ani, pasionați de limbi străine. 

Concursul a constat în traducerea unor texte din limba română în limbile engleză și franceză. Textele de lucru au 
reprezentat descrieri ale unor obiective turistice din Pitești. 

Din 44 de înscrieri efectuate și 35 de texte primite în cadrul concursului, lucrările au fost punctate în funcție de 
următoarele lucruri: acuratețea traducerii / 3 puncte, capacitatea de a scrie corect (respectarea regulilor gramaticale, 
alegerea expresiilor potrivite) / 3 puncte, capacitatea de a scrie fluent / 2 puncte, creativitatea soluțiilor găsite / 2 puncte. 
Au fost acordat câte 10 puncte/ limbă. 

În urma evaluării, juriul, format din profesori de la Centrul de Limbi Străine LOGOS din cadrul Universității 
din Pitești, a ales cele mai bune 3 traduceri:
Premiul I – Tăbăcaru Cristina,
Premiul II – Bujoreanu Ioan – Matei,
Premiul III – Răducu Irina – Alexandra.

Pentru buna traducere, au fost acordate și mențiuni pentru următorii participanți: Lemnaru Roxana Valentina, 
Pîrlici Elena Maria, Adriana Petrescu, Teodorescu Georgiana Andreea.

Traducerile selectate ca fiind cele mai bune vor fi utilizate în cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș, pentru a promova obiectivele turistice din Pitești. Toți participanții vor fi premiați și vor primi diplome de 
participare.

Ionela Neț
Consilier comunicare,

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



8

Rețele europene, oameni conectați

În perioada septembrie - octombrie 2021, Centrul Europe Direct Argeș va organiza 2 acțiuni în 
cadrul campaniei de informare pe teme europene organizată pentru cetățenii argeșeni. 

Serviciile de informare și asistență ale Uniunii Europene au fost promovate în cadrul unui eveniment 
organizat, în data de 22 septembrie 2021, la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni.

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 
36 de țări europene, ECC-NET - rețeaua centrelor 
europene ale consumatorilor care-i informează pe 
aceștia despre propriile drepturi și oferă consiliere și 
asistență în ceea ce privește plângerile și soluționarea 
litigiilor apărute în cazul achizițiilor transfrontaliere, 
N A R I C - platforma pentru recunoașterea 
calificărilor academice, Euroguidance – serviciul de 
informare despre sistemele de învăţământ şi de 
formare din toate ţările europene și EURAXESS – 
rețeaua ce sprijină mobilitatea cercetătorilor. 

Tineri și cadre didactice de la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni au aflat 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 
informați i  pr imite  cu interes  de 
participanții din cadrul evenimentului 
online.  

În cadrul evenimentului a fost 
promovată Conferința privind viitorul 
Europei, unde tinerii au aflat despre cum 
pot participa propunând idei pe platforma 
digitală.
 	  În octombrie 2021, urmează o 
nouă acțiune la Liceul Tehnologic ”Dinu 
Brătianu” din Ștefănești, în parteneriat cu 

Biblioteca Orășenească Ștefănești, unde vom continua promovarea rețelelor de informare ale Uniunii Europene.

Ionela Neț
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș 
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Trenulețul cu povești
 În sfârșit a venit VACANȚA MARE! Trenulețul cu povești, aflat la a doua ediție, i-a așteptat pe copii cu 

noi aventuri.
 A plecat în călătorie, din Biblioteca Pietrari prin bibliotecile țării, marți 16 iunie 2021, la ora 11.00. Din 

loc în loc, a poposit pentru a descoperi comorile fiecărei bilioteci…a călătorit de la Rm.Vâlcea la Baia Mare, de 
la Brăila până la Brașov, de la Năvodari până la Bârlad sau 
Cotnari. 

Și nu s-a oprit aici! 
Copiii și-au făcut bagajele, au pus o hartă în rucsac, 

ochelarii de soare și umbrela, pentru că s-au plimbat la mare, 
la munte, în orașe minunate. Vreme de 13 săptămâni au 
traversat virtual țara, în lung și-n lat pentru a găsi locul perfect 
al vacanței. Și cum gașca a fost mare, locul nu a fost greu de 
găsit. Un loc magic, unde poveștile și cărțile preferate prind 
viață, unde pasiunile nu au limite...refugiul perfect - 
biblioteca!

Pe 3 august 2021, Trenulețul cu povești a poposit și la 
Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu”. A fost primit cu fast, 

călătorilor le-a fost prezentat orașul, numit și orașul lalelelor împreună cu impozanta bibliotecă, aflată în centrul 
orașului.

În cadrul turului virtual prin bibliotecă, participanții au descoperit săli spațioase, care și-au deschis rând pe 
rând ușile spre vizitatori, fiind pline cu cărți destinate 
tuturor categoriile de vârstă, cu pagini gigant sau liliput, 
cu înscrisuri pe pergament sau ziare și reviste din 
perioada interbelică.

Oaspeții noștri au pășit în cea mai colorată secție 
a bibliotecii, Secția Tinerilor, unde magia se întâmplă. 
După îmbrățisările virtuale, următoarea staționare a fost 
prin locuri pline de legende și mistere ale țării noastre, 
Vârful Gugu, casa lui Zamolxis, zeul suprem din 
panteonul geto-dacic, apoi la balta vrăjitoarelor de la 
București.

Neobosiți, oaspeții noștri au fost antrenați în 
jocuri, cu ajutorul platformei Wordwall. Distracția a fost 
pe măsură, acest lucru fiind demonstrat de chipurile lor 
pline de fericire.

Povestea nu s-a terminat! Anul viitor vom reveni cu surprize și mai mari și...cine știe, poate vom călători și pe Lună.

Carmen Frîncu
Bibliotecar,

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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„Uniunea noastră va fi mai puternică dacă se va asemăna mai mult generației noastre viitoare, și 
anume dacă va fi reflexivă, hotărâtă și atentă la cei din jur. Dacă se va baza pe valori și va fi temerară în 
acțiuni. Acest mod de gândire va fi mai important ca oricând în următoarele douăsprezece luni” - Ursula von 
der Leyen, președintele Comisiei Europene.
 În discursul său privind starea Uniunii, din 15 septembrie 2021, doamna președinte a Comisiei 
Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat inițiative emblematice pe care Comisia intenționează să le 
întreprindă în anul următor. 

Discursul privind starea Uniunii Europene a fost urmărit în direct de la sediul Centrului Europe Direct 
Argeș de către voluntari ai centrului de informare europeană, reprezentanți din cadrul Consiliului Județean al 
Elevilor Argeș și reprezentanți din diferite instituții 
publice, care și-au împărtășit ideile și speranțele cu 
privire la viitorul Europei. Puteți urmări opiniile 
t i n e r i l o r  a c c e s â n d  l i n k - u l : 
https://www.youtube.com/watch?v=DekNWc0Ol5U
&t=17s.

Inițiativele emblematice ale Comisiei Europene 
vor include, printre altele:
- continuarea eforturilor de vaccinare în Europa 

și accelerarea vaccinării la nivel mondial, 
precum și consolidarea pregătirii în caz de 
pandemie;

- derularea de eforturi pentru eliminarea 
defici tului  de finanțare a  combater i i 
schimbărilor climatice, împreună cu partenerii 
noștri mondiali;

- ghidarea transformării digitale care va crea 
locuri de muncă și va stimula competitivitatea, garantând, în același timp, excelența tehnică și securitatea 
aprovizionării;

- asigurarea unor condiții de muncă mai echitabile și a unei asistențe medicale mai bune, precum și crearea mai 
multor oportunități pentru ca tinerii europeni să beneficieze de economia socială de piață a Europei;

- intensificarea cooperării noastre în materie de securitate și apărare și aprofundarea parteneriatului UE cu aliații 
cei mai apropiați;

- apărarea valorilor și libertăților europene și protejarea statului de drept.
Pe lângă aceste inițiative, președintele Comisiei Europene a punctat aspecte importante referitoare la 

promovarea tinerilor care s-au devotat atât de mult altora, specificând că anul 2022 va fi Anul European al Tineretului. 
Legat de tinerii din Europa, pentru cei care întâmpină dificultăți, nu au un loc de muncă, nu sunt încadrați profesional și 

nu urmează niciun program educațional 
sau de formare se va constitui un nou 
program european - ALMA care le va oferi 
posibilitatea de a lucra temporar într-un alt 
stat membru, pentru că și ei merită să 
trăiască o experiență ca cea oferită de 
Erasmus, pentru a dobândi competențe, a 
crea legături și a-și făuri propria identitate 
europeană. 

Georgeta Elena Ștefan Nicolescu
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii  Județene ”Dinicu Golescu” 

Argeș

Despre discursul privind starea 
Uniunii 2021

https://www.youtube.com/watch?v=DekNWc0Ol5U&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=DekNWc0Ol5U&t=17s
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In Memoriam – 
prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu

Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat expoziția omagială In memoriam – 
prof.univ.dr. Ion Popescu- Sireteanu (13 septembrie 1934 – 29 iulie 2021). Expoziția de documente din 
colecțiile bibliotecii a putut fi vizitată de către public, în holul principal, în perioada 7-20 septembrie 2021.

Activitatea științifică și literară a profesorului Ion Popescu-Sireteanu este prezentată în enciclopedii și 
dicționare, acestea aflându-se în vitrinele expoziției: Iordan Datcu. Dicționarul etnologilor români, 
București, Editura Saeculum I.O., 2001; Emil Satco. Enciclopedia Bucovinei, Iași, Princeps Edit, 2004; 
Dicționarul general al literaturii române, București, Editura Univers Enciclopedic, 2006;  Sergiu I. 
Nicolaescu. Dicționar subiectiv de literatură: Argeș: cu o antologie de poezie și optsprezece scrisori inedite, 
Pitești, Editura Ordessos, 2014;   Marian Stoica și Margareta Onofrei. Dicționar biobibliografic: Scriitori, 
publiciști, folcloriști ai Argeșului (de la Neagoe Basarab până azi), Pitești, Editura Argeș-Press, 2016. 

Din cadrul colecțiilor speciale ale Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș, s-au regăsit în expoziție 
cărți cu dedicații și autografe, dăruite de profesorul Ion Popescu-Sireteanu bibliotecii noastre. Dintre acestea 
amintim: Cale și drum, Timișoara, Editura Augusta, 2001; Bucovina. Oameni și cărți, Timișoara, Editura 
Augusta, 2005; La porțile norocului, Iași, Editura Panfilius, 2010; Chestionar păstoresc, Pitești, Editura Tiparg, 
2013;  Glosar dialectic din Bucovina și Moldova, Iași, Editura Printis, 2013.  

Dintre numeroasele sale opere, alte câteva lucrări expuse au fost: Cuvinte românești fundamentale (Iași, 
Editura Bucovina, 1995),  Memoria limbii române, în 4 volume (Iași, Editura Bucovina, 1997), Oameni și 
întâmplări din satul meu (Iași, Editura Universitas XXI, 2002), antologiile Amintiri despre Titu Maiorescu (Iași, 
Editura Junimea, 1973), despre G. Ibrăileanu (Iași, Editura Junimea, 1974), despre N. Iorga (Iași, Editura Junimea, 
1980), I. Creangă (Iași, Editura Junimea,1981) și L. Rebreanu (Iași, Editura Junimea, 1985).

Orașului său natal i-a dedicat volumul Siretul-vatră de istorie și cultură românească (Iași, Editura Omnia, 
1994), și în 1999 (Iași, Editura Bucovina) a realizat un frumos album, tipărit și în limba engleză, Orașul Siret și 
împrejurimile, cu un amplu studiu închinat străvechii capitale moldave.

În data de 29 iulie 2021, s-a stins din viață distinsul cărturar, prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu, lingvist, 
etnolog, istoric literar, poet și prozator român, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

S-a născut la 13 septembrie 1934, în orașul Siret, județul Suceava, iar din anul 2007 s-a stabilit în Pitești. A fost 
profesor în învățământul preuniversitar (1958-1961); asistent universitar la Catedra de Limba Română a Facultății de 
Filologie, Universitatea Al.I.Cuza din Iași (1962), lector (1972), conferențiar (1990), profesor (1994) la aceeași 
facultate; doctor în filologie (1976), cu teza Termeni păstorești în limba română, publicată la Universitatea  Al.I.Cuza în 

1980, cu titlul Contribuții la cercetarea terminologiei păstorești în limba 
română.

Profesorul Ion Popescu-Sireteanu a desfășurat o bogată activitate 
culturală și literară, publicând peste 60 de lucrări: antologii, poezii, proză, 
fabule, cărți pentru copii, cărți de lingvistică și etnologie, la care se adaugă 
sute de studii, articole, recenzii. A colaborat la un număr mare de reviste 
științifice, literare și de cultură. A fost membru al Academiei Oamenilor de 
Știință din România, al Societății Române de Toponimie, al Societății 
Române de Lingvistică și al Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina. 

În anul 1990, Ion Popescu-Sireteanu a fost declarat Cetățean de 
onoare al orașului Siret, în semn de prețuire pentru cărțile scrise până în acel 
moment și pentru participarea sa frecventă la manifestarea tradițională 
Zilele Culturii Siretene. În anul 1992 a primit premiul Timotei Cipariu al 
Academiei Române, și în anul 1994, premiul Meritul cultural, de la Salonul 
Național al Cărții de la Chișinău.

Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar, 

Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Dante Alighieri - ultimul mare exponent 
al culturii medievale

„Al cor gentile ripara sempre l'amore” („În inima nobilă se ascunde totdeauna iubirea” - Dante Alighieri)
	 Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș îl omagiază, la 700 de ani de la moarte, pe Dante 
Alighieri (29 mai 1265, Florența – 14 septembrie 1321, Ravenna), poet și filozof italian, om politic florentin, 
cel mai mare scriitor european din Evul Mediu. Autor al Divinei Comedii, capodoperă a literaturii universale, 
Dante este primul mare poet de limbă italiană, Sommo Poeta („poet în cel mai înalt grad”). Titlul iniţial dat de 
autor a fost Comedia, adjectivul „divina”, folosit de Boccaccio în lucrarea Trattatello in laude di Dante, apare 
pentru prima dată într-o ediţie din 1555. 
	 Împărţită în trei secţiuni („Inferno”,„Purgatorio”,„Paradiso”), în operă este descrisă o călătorie 
imaginară în cele trei compartimente ale lumii de după moarte, în care poetul se întâlneşte cu personaje 
mitologice, istorice sau contemporane lui. Fiecare personaj este reprezentantul unei virtuţi sau al unui viciu, 
situarea în una din cele trei lumi fiind simbolică. Dante este călăuzit prin Infern şi Purgatoriu de către poetul 
Virgiliu, simbol al înţelepciunii. Beatrice, fiinţa pe care a adorat-o, fiind instrumentul voinţei divine, îl ajută să 
găsească drumul spre Paradis - acolo unde înţelege, că “iubirea mişcă sori şi stele”.  Fiecare secţiune cuprinde 
33 de cântece, cu excepţia primei, care are un cântec în plus, ca introducere.
	 Poema poate fi considerată enciclopedică, cronica Italiei vechi și contemporane, a trecutului și a 
prezentului. În ea au fost cuprinse toate aspectele realității, întreaga știință, întreaga istorie, Florența, Roma, 
Imperiul Roman și Biserica. Din toate aceste elemente, Dante a construit cel mai armonios edificiu al științei 

umane și divine, piatră a istoriei umanității, 
gigantic monument al facultăților intelectuale 
umane. 
	 O figură a lumii romane care a jucat un rol 
important în viziunea politică a lui Dante este cea 
a lui Iulius Cezar, fiind menționat de mai multe 
ori în tratatul De monarchia, ca fondator al 
Imperiului Roman. Arrigo VII, împăratul asupra 
căruia Dante a concentrat atâtea speranțe, este 
definit în Epistola VII, adresată întocmai 
împăratului: „Caesaris et Augusti succesor”. 
Pentru Dante, de fapt Cezar începe lunga serie de 
împărați, adică deținătorii acelei puteri supreme și 
legitime. Această așa zisă viziune suetoniană despre 
originea principatului este cea care explică pe deplin 
cuvintele de început ale scurtei autobiografii, pe care 
Virgil le pronunță, la prima sa apariție, în primul Cânt 
al Infernului: „Deși târziu, supt Iuliu mă născui,/ și 
Roma supt August, pe când domnise/ mințiții zei ce 
mint, eu o văzui” (traducere George Coșbuc).
	 Beatrice Portinari, Forese Donati, Cavalcanti, papa 
Bonifaciu al VIII – lea, Robert d' Anjou, Filip cel 
Frumos, Charles de Valois, familiile Cerchi și Donati, 
Florența antică și contemporană, istoria Italiei, viața lui 

Dante cu patimi, cu răzbunări și cu iubirea sa, sunt tot atâtea fețe și aspecte ale vieții zugrăvite în Divina Comedie.	
Opera lui Dante oferă o sinteză a opiniilor filozofice, ştiinţifice şi politice ale artistului, interpretate literar, 

alegoric, moral şi mistic. Dincolo de sensurile sale profunde, este dramatizarea teologiei creştine medievale. Divina 
Comedia este alegoria purificării sufletului şi a dobândirii liniştei interioare prin înţelepciune şi dragoste.  

Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar, 

Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Leul românesc - bancnote și monede 
din perioada 1941-2005

Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș a organizat în perioada 16-30 septembrie 2021, expoziția de 
bancnote și monede din perioada 1941-2005, dar și monede cu caracter comemorativ de 50 bani emise de 
Banca Națională a României.  

Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea, când în Principatele dunărene se foloseau ca 
monedă taleri olandezi, care aveau gravat pe ei, un leu rampan, locuitorii denumindu-l generic ,,leu”. 

Astfel, devine oficial monedă a românilor pe 16 septembrie 1835, când domnul Țării Românești, 
Alexandru Ghica a instituit leul ca unitate teoretică de cont. 

După unirea Principatelor, la 22 aprilie 1867, s-a 
promulgat prima lege monetară prin care s-a stabilit că 
moneda naţională este leul, iar diviziunea sa se numeşte ban şi 
este egală cu a suta parte din leu. La 3 martie 1870, se înființează 
Monetăria Statului cu rolul de a bate monedele în țară, până 
atunci, fiind bătute în străinătate. 

După cele două războaie mondiale, leul românesc intră pe 
panta inflației datorită distrugerii economiei, fapt ce a dus ca în 
anii 1947 și 1952 să se facă denominarea, ultima fiind la 1 iulie 
2005 când 10000 lei vechi au devenit 1 leu nou. 

Liviu Mușuroi
Bibliotecar,

Compartimentul Evidență Informatizată
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

ź Vocea copiilor cu deficiențe de văz și auz contează

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 anunță lansarea proiectului ”Vocea 
noastră contează”. Acesta este derulat în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România, Asociația Starlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 
România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Scopul proiectului este de a schimba mentalitatea și atitudinea cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat 
prin activități de informare și advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta 
împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și 
tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Detalii despre proiect: h�ps://anbpr.org.ro/index.php/vocea-copiilor-cu-deficiente-de-vaz-si-auz-conteaza/

Ionela Neț
Consilier comunicare,

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

https://anbpr.org.ro/index.php/vocea-copiilor-cu-deficiente-de-vaz-si-auz-conteaza/
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Biblioteca Comunală Merișani, Școala Gimnazială Merișani, Primăria Merișani și Asociația Partener 
pentru Tine s-au alăturat celei mai mari mișcări sociale din România, Let' s do it România, în campania 
"Împreună pentru o țară mai curată".

În data de 18 septembrie 2021, am fost din nou împreună, administrația locală, biblioteca, reprezentanți 
ai ONG-urilor, tehnicieni silvici, voluntari și mulți, mulți elevi și cadre didactice din școlile noastre. A fost o 

surpriză plăcută să constatăm că acțiunile începute în primăvară au avut 
impact asupra cetățenilor,

Majoritatea cetățenilor comunei manifestă interes față de mediul 
înconjurător, dar cred că este numai responsabilitatea administrației locale 
sau a organizațiilor de mediu. “Dovedește că ești cetățean responsabil și 
participă activ la campania de informare și ecologizare demarată în comuna 
noastră. Dacă în gospodăria ta e deja curat, vino alături de noi, ca voluntar. Și 
nu uita, colectarea selectivă este o responsabilitate civică, dar și o obligație 
legală!” Acesta a fost mesajul transmis la începutul campaniei de ecologizare 
din comuna noastră.

Constatarea noastră? Cu implicare și consecvență putem spune Let's 
Do It, România, I did it, Merișani.

Marilena Ghinea 
Bibliotecar,

Biblioteca Publică Merișani

Let's Do It, România - o comunitate mai curată
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