CALENDARUL EXPOZIȚIILOR DE CARTE DIN COLECȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE ”DINICU GOLESCU” ARGEȘ
-2022-

Nr.
crt.

Denumirea proiectului

Perioada/Dată

Descrierea sumară a programului/proiectului/cultural/organizatori

1

Cele mai citite cărți ale anului 2021

03-14 ianuarie

Expoziție de cărți selectate dintre cele mai citite volume în anul 2021

2

In Memoriam Silvestru D. Voinescu
(02.01.1935-13.09.2005)

03-14 ianuarie

Expoziție de cărți cu autograf, articole, reviste, fotografii și documente personale,
prilejuită de împlinirea a 87 de ani de la naștere.

3

Ziua Culturii Naționale

15-31 ianuarie

Expoziție a celor mai reprezentative publicații din opera eminesciană care reflectă
tezaurul literar, artistic, publicistic lăsat moștenire contemporanilor săi și generațiilor
viitoare.

4

Cărțile motivaționale – calea ta spre succes

01-11 februarie

Expoziție carți de dezvoltare personală (4 vitrine)

5

Romanul de Dragoste – expoziție de carte
dedicată Valentine”s Day

14-28 februarie

Expoziție de cărți (romane de dragoste și cărți cu destinații romantice) dedicată zilei
de Valentine's Day

6

Constantin Brâncuși – sculptorul sufletului 14-28 februarie
românesc ( 19 feb 1876 -16 martie 1957 ) 65 de ani de la moarte

Expoziție de cărți, reviste, dicționare, enciclopedii
sculptorului român.

la 65 ani de la moartea

7

Femei celebre din toate timpurile –
Poveștile lor

01-11 martie

Expoziție carți , reviste, enciclopedii dedicată Zilei Internaționale a Femeii

8

Români în conștiința universală: Mircea
Eliade ( 13 martie 1907-22 aprilie 1986) –
115 ani de la naștere

14-31 martie

Expoziție de carte, vizând opera și viața scriitorului, cronici, recenzii și studii
consacrate operei sale

9

Prin carte – dragoste pentru natură

01-21 aprilie

Expoziție de cărți, enciclopedii, reviste, atlase despre natură.

10

Leonardo da Vinci - ( 15 aprilie 1452- 2 mai 01 -21 aprilie
1519 – 570 ani de la naștere)

11

23 aprilie – Ziua Mondială a Cărții și a
Drepturilor de Autor, Ziua Bibliotecarului
român

22 – 29 aprilie

Expoziție de cărți, dicționare, enciclopedii din colecțiile BJA.

12

Viitorul nostru în Europa – 15 ani de la
aderarea României la Uniunea Europeană

02-13 mai

Expoziție de cărți, dicționare, reviste, albume, enciclopedii cu ocazia sărbătoririi a 15
ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

13

Pitești. Pagini de istorie culturală (634 ani
de la prima atestare documentară)

16-31 mai

Expoziție de documente de bibliotecă, cărți poștale ilustrate și documente de arhivă
cu ocazia sărbătoririi Zilelor Piteștiului.

14

Cartea de vacanță

01-15 iunie

Expoziție de cărți (acțiune și aventură, detectiv și mister, clasice, romane de
dragoste), carți de călatorie, ghiduri turistice.

15

Cărți de succes care au fost ecranizate

16-30 iunie

Expoziție de cărți care au fost ecranizate devenind filme de succes

16

Caragiale în conștiința contemporanilor (
30 ian 1852-22 iunie 1912- 110 ani de la
moarte

16-30 iunie

Expoziție de cărți, vizând opera și viața scriitorului, cronici, recenzii la studii
consacrate operei sale.

17

Frumusețe, sănătate, tinerețe

01-15 iulie

Expoziție tematică: recomandări de cărți instructive despre sănătate, frumusețe și
nutriție

18

Copilul- creștere, dezvoltare, educație și
sănătate

18-29 iulie

Expoziție de cărți educative și psihologice, lecturi motivaționale și de dezvoltare
personală

19

Argeșul și Muscelul – spații istorice ale
românismului

02-22 august

Expoziție de carte monografică și etnografică despre județul Argeș

Expoziție de cărți , albume, dicționare prilejuită de împlinirea a 570 ani de la naștere.

Expoziție de cărți, dicționare, reviste, albume, enciclopedii, ghiduri turistice

20

România, o poveste – cele mai frumoase
obiective turistice din țară

22 august-07
septembrie

21

Școala de altădată

01-15 septembrie Expoziție de manuale din perioada antebelică și interbelică

22

Literatură contemporană pentru
adolescenți

16-30 septembrie Expoziție de cărți dedicate tinerilor , cărți scrise de autori contemporani – romane de
dragoste, ficțiune, literatură contemporană de specialitate

24

Ziua Mondială a Muzicii

03-14 octombrie

25

Centenarul încoronării Regelui Ferdinand 17-31 octombrie
și a Reginei Maria ( 15 oct 1922-15 oct 2022)

Expoziție de cărți, enciclopedii, albume, prilejuită de centenarul încoronării Regelui
Ferdinand și a Reginei Maria.

26

Laureați ai premiului Nobel pentru
literatură

01-18 noiembrie

Expoziție de cărți, dicționare, enciclopedii.

27

Scriitorii anului 2022

01-16 decenbrie

Expoziție de cărți, vizând opera și viața scriitorilor, cronici, recenzii la studii
consacrate operelor.

28

Lecturi de sezon, cărți de pus sub brad

19 decembrie-02 Expoziție de cărți cu tradiții religioase, obiceiuri și colinde dedicate Crăciunului,
ianuarie
lecturi recomandate.

Expoziție de cărți, dicționare, reviste, albume, enciclopedii, discuri.

MANAGER,
Octavian Mihail Sachelarie

