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Donația–modalitate de dezvoltare 
a colecțiilor bibliotecilor

EDITORIAL

Bibliotecile au fost implicate în păstrarea moștenirii culturale a umanității, de 
aceea ele exprimă, în sens metaforic, memoria umanității. Conform 

Manifestului UNESCO pentru bibliotecile publice, unul dintre obiectivele fundamentale ale 
bibliotecii publice este acela de promovare a preocupării pentru conservarea patrimoniului 
cultural, precum și asigurarea accesului la valorile culturale și marile creații artistice, asigurarea 
accesului la informațiile care privesc comunitatea.

Patrimoniul documentar al bibliotecilor exprimă două mari aspecte: 1) este referenţialul 
documentar al comunităţii deservite (locale, regionale sau naţionale) şi reprezintă 

moştenirea culturală şi ştiinţifică pentru generaţiilor viitoare; 2) este sursa principală de informare şi 
documentare pentru comunitatea deservită şi sub acest aspect, sprijină funcţiile educativă, culturală, 
ştiinţifică, socială a bibliotecilor şi a altor structuri de informare şi documentare. 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. 

Donațiile reprezintă o importantă contribuție la dezvoltarea patrimoniului cultural și științific, 
precum și la păstrarea memoriei culturale locale și naționale. Donațiile facilitează includerea 

în colecțiile bibliotecii a numeroase documente de mare valoare, unele având o importanță deosebită pentru 
identitatea noastră culturală și națională, iar printre criteriile de selecție a donațiilor sunt: valoarea 
informațională și de patrimoniu, utilitatea publicației.  

Donația în bibliotecile publice este calea prin care se dezvoltă curent și retrospectiv colecțiile de 
documente românești și străine oferite cu titlu gratuit de către persoane fizice (autori, descendenți ai 

autorului, persoane particulare) sau juridice (edituri, asociații culturale, organizații guvernamentale și 
neguvernamentale, ambasade). Donatorii particulari sunt, în general, cititori ai bibliotecii, autori locali, 
personalități locale. Acest gen de donație este importantă pentru documentarea locală. Donațiile testamentare sunt 
donații post mortem, care se fac pe cale judiciară, prin legate testamentare. Cei care lasă asemenea testamente sunt în 
general erudiți, profesori, personalități locale.

Donațiile testamentare făcute de personalități remarcabile în cultura unei țări trebuie acceptate fără 
restricții și conservate cu atenție, deoarece ele sporesc valoarea și prestigiul colecțiilor unei biblioteci. 

Aceste donații pot fi sau nu însoțite de condiții și clauze restrictive, cum ar fi menținerea colecțiilor în același loc sau 
menținerea unității colecțiilor; condiții privind întreținerea (ceea ce este normal) sau limitarea împrumutului. 

Donațiile diferă ca tip de document; acestea pot cuprinde: cărți, periodice, albume, jurnale, scrisori, hărți, 
manuscrise, hrisoave, fotografii. Ele ajung la bibliotecă fie fără a fi solicitate, fie după îndelungi negocieri. 

Politica de achiziţionare a donaţiilor, în orice bibliotecă, include clauza condiţională prin care biblioteca işi rezervă 
dreptul de a selecta din publicaţiile donate numai pe cele de care are nevoie și de a le redistribui pe celelalte, acolo unde 
crede că sunt necesare. Dar dacă personalitatea donatorului reprezintă o garanție științifică de primă mărime, instituția 
are interesul să accepte întreaga donație. Acceptarea unei donații cere discernământ, trebuie să i se studieze valoarea, 
starea donațiilor, condițiile impuse uneori de donatori, se are în vedere dacă utilitatea și valoarea donației justifică 
încărcătura. 

Donația este o cale foarte veche, care poate fi făcută din bunăvoință, dar poate fi și stimulată, prin revelarea 
unor avantaje ulterioare, prin stimulente morale, cum ar fi: scrisoarea de mulțumire la acceptare, 

promptitudinea în răspuns, prin înscrierea în cartea de onoare, prin crearea unui fond care să poarte numele 
donatorului. Donațiile au fost și continuă să rămână o sursă importantă și considerabilă de completare a fondurilor 
unei biblioteci, precum și un mijloc de conservare și dezvoltare a colecțiilor speciale și de valoare patrimonială.                                                                              

 
Drd. Cristina Baciu

                                Bibliotecar, 
Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă

                                                                           Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Povești pentru drepturile mele

„Povești pentru drepturile mele” este un proiect inițiat și implementat de Asociația Cu alte Cuvinte și 
Citim Împreună România. Acesta cuprinde 
o serie de ateliere online pentru a promova 
folosirea cărților ilustrate în educația 
despre drepturile copilului.

Au fost selectați 25 de bibliotecari 
și profesori, pentru a participa la cinci 
ateliere online oferite de specialiști în 
domeniul drepturilor copilului, care s-au 
desfășurat pe parcursul unei săptămâni. 

Temele dezbătute  în  cadrul 
atelierelor au fost următoarele:
ţ Literatura pentru copii și drepturile 

copilului – 2 ateliere online susținute 
de Jonathan Todres. În cadrul acestei 
întâlniri, am discutat cum literatura 
pentru copii poate fi, în același timp, 
un discurs despre drepturile omului 
și un mijloc de socializare civică. 
Literatura pentru copii, ca toate narațiunile care contribuie la simțul nostru moral, îi ajută pe copii să 
construiască așteptări sociale și să-și înțeleagă propriile drepturi și responsabilități. Jonathan a vorbit și despre 
bazele drepturilor copilului, despre valoarea literaturii pentru copii în promovarea drepturilor omului și 
diferitele teme legate de drepturile omului în literatura pentru copii.

ţ Cum respectăm copilul prin activitățile de lectură – atelier online susținut de Nadine Brun-Cosme. În atelierul 
Povești pentru drepturile mele, Nadine a discutat despre activități de lectură care respectă copiii - cum alegem 
cărțile pe care le propunem copiilor, care sunt principiile care ghidează activitățile cu copiii - și a oferit câteva 
exemple concrete.

ţ Importanța lecturii cu voce tare pentru copiii cu dizabilități - atelier online susținut de Ruxandra Mateescu, 
fondatoarea Asociației Supereroi printre noi.  În atelierul său, Ruxandra a explicat despre cum putem organiza un 
eveniment de lectură prietenos, chiar și pentru copii cu dizabilitate intelectuală.

ţ Activități de lectură pentru copii - atelier online susținut de Brandi Bates și Gabriela Nenciu fondatoarea Asociației 
Cu alte cuvinte. Acest atelier a fost unul practic: în echipe de două persoane, participanții au citit una dintre cărțile 
din minibiblioteca primită și au propus una sau două activități pentru copii.

În urma acestui proiect am realizat în mediul online două activități cu copii cu vârsta cuprinsă între 9-11 ani 
dedicate drepturilor copilului. Pentru a construi împreună 
comunități care respectă drepturile copilului, trebuie să luăm 
în considerație două aspecte la fel de importante: drepturile 
copilului trebuie cunoscute și respectate în tot ceea ce facem și 
trebuie să mergem în întâmpinarea copilului acolo unde se află 
el.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Bătălia Cărților – la a VIII-a ediție 

Cea de-a opta ediție a Concursului Național de Lectură Bătălia Cărților s-a încheiat cu succes. 
Organizat de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș, în colaborare cu Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 
din România (ANBPR) și Biblioteca 
Județeană „Octavian Goga” Cluj, 
concursul a avut ca  scop stimularea 
l e c t u r i i  î n  r â n d u l  c o p i i l o r  ș i 
adolescenților. S-a  derulat în perioada 
aprilie-octombrie 2021 și a cuprins două 
categorii de vârste: 11-13 ani și 14-18 
ani. Astfel,  prin acesta, au fost 
popularizate cărţile de valoare destinate 
copiilor şi adolescenţilor, s-a pus 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” s-a desfășurat online și a 
cuprins dezbaterea „Convinge-mă să citesc!”, în cadrul căreia participanţii au susţinut cartea preferată.

Participanţii au avut de citit o listă de 10 titluri, selectate de organizatori, de întocmit o Fişă de lectură pentru 
fiecare titlu și de votat fiecare carte pe baza unui punctaj, în Carnetul de lectură. 

În urma numărării voturilor, au fost desemnate, pentru fiecare categorie de vârstă, „Cărţile anului”. Astfel, la 
categoria 11-13 ani, Cartea anului a fost desemnată Ethan, cel care a fost, de Ali Standish, iar la categoria 14-18 ani, 
Arta visării,  de Lucy Keating.

Marele câştigător la categoria de vârstă 11-13 ani, desemnat Cititorul anului a fost Bădiceanu Darian 
Nicolau, elev la Școala Gimnazială ”Ion Pillat” din Pitești, iar Cea mai bună fişă de lectură i-a revenit elevei Trandafir 
Maria Teodora, elevă la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” din Pitești.

La categoria adolescenți (14-18 ani), desemnată Cititoarea anului a fost Chițu Aura Andreea, elevă la 
Colegiul Național ”Alexandru 
Odobescu” din Pitești, iar Cea mai 
bună fişă de lectură i-a fost atribuită 
elevei Toma Ioana Daria, de la 
Colegiul Național ”I.C. Brătianu” 
din Pitești.

Toți elevii au fost premiați, 
însă premiul cel mare a constat în câte 
un dispozitiv mobil de comunicații tip 
TABLETĂ, acordat Cititorul anului 
desemnat pentru fiecare categorie: 11-
13 ani și 14-18 ani.

Mihaela Penaru
Președinte Filiala Argeș – 

ANBPR



6

Cum devenim editori Wikipedia

Luna octombrie a venit cu noi oportunități, cercul de învățare ”Cum devenim editori Wikipedia”.
Cercurile de învățare reprezintă o metodologie creată de către Peer 2 Peer University și Biblioteca 

Publică din Chicago în 2015, pornind de la modelul de învățare de la egal la egal. Ele s-au răspândit în ultimii 
ani în bibliotecile și centrele comunitare din America de Nord, Africa de Est și Europa.

În luna iunie 2021, Fundația Progress 
în parteneriat cu P2PU au adus cercurile de 
învățare în România, cu sprijinul Uniunii 
E u r o p e n e  î n  c a d r u l  p r o i e c t u l u i 
Erasmus+Learning circles in libraries. 
Metodologia a fost prezentată bibliotecarilor 
din țară într-o serie de evenimente de 
multiplicare în perioada martie-mai. 
Bibliotecarii din nouă județe și Republica 
Moldova au participat la primele acțiuni de 
instruire a cercului de învățare, coordonate 
de dr. Claudia Șerbănuță, Specialist 
Coordonare Biblioteci la Fundația Progress. 

Bibliotecari din toată țara s-au unit 
prin intermediul platformei Zoom unde au 
dezbătut cu interes temele propuse în cadrul proiectului. 

Vreme de 6 săptămâni au fost parcurși toți pașii pentru a scrie corect un articol: crearea contului de utilizator, 
stabilirea temelor, verificarea surselor de informare. Wikipedia este un site web non-comercial, administrat de către 
Fundația Wikimedia, o organizație non-profit ce are sediul în San Francisco, susținută financiar doar prin donații și 
subvenții, iar misiunea lor este aceea de a oferi tuturor acces gratuit și necondiționat către cunoaștere. La scrierea 
articolelor din Wikipedia poate contribui oricine. Pentru a modifica articolele sau a adăuga altele noi nu este necesară 
nicio identificare a persoanelor și nici o verificare a competenței lor. În general, acest caracter liber al proiectului a fost 
privit cu suspiciune, întrucât este greu de imaginat că în urma unui astfel de proces neîngrădit se poate crea o lucrare 
enciclopedică de calitate. Uneori articolele sunt vandalizate de răuvoitori, modificările operate sunt permanent 
supravegheate de către comunitatea de utilizatori, care în timp s-au organizat și, pe lângă activitatea de dezvoltare 
continuă a proiectului, reușesc și să facă față atacurilor. Imediat ce apare o modificare nepotrivită, ea este anulată, iar 
persoana respectivă avertizată, totul petrecându-se de obicei într-un interval de câteva minute. În plus administratorii 
sitului au și posibilitatea de a bloca accesul la editare al răuvoitorilor.

Printre contribuitori se află oameni din toate părțile lumii și toate categoriile de vârstă, singurele condiții fiind 
accesul la internet și dorința de a participa la scrierea unei enciclopedii. Desigur, sunt preferați editorii care cunosc 

suficient de bine un domeniu și care pot redacta 
articolele într-un stil propriu unei enciclopedii. 

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

Carmen Frîncu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 

Argeș
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Digisphere

În perioada septembrie – octombrie 2021, Europe Direct Argeș a organizat două ateliere despre 
înțelegerea dezinformării adresate tinerilor din comuna Rucăr și din comuna Buzoiești.

Cu ajutorul exemplelor din viața noastră, am vorbit despre ce este și cum funcționează dezinformarea, 
dar și despre cum ar trebui să reacționăm la dezinformare.

După ce am găsit împreună definiția dezinformării, am pornit în a face deosebirea între dezinformare și 
alte tipuri de informații false, și anume informarea greșită, în funcție de intenție.

- Dezinformarea înseamnă informații false, create și distribuite cu bună știință pentru a face rău. 
Exemplu: un mesaj pe Twitter despre 
migranți care săvârșesc infracțiuni în 
Europa, menit să dezbine societatea.

- Informarea greșită înseamnă informații 
false distribuite de oameni care nu 
realizează că acestea sunt false și nu 
intenționează să facă rău. Deseori, ei 
doar încearcă să ajute. Exemplu: atunci 
când mătușa ta distribuie pe Facebook 
un articol sau un meme care pretinde că 
us turoiul  prote jează împotr iva 
COVID-19, întrucât ea crede că 
această informație este utilă, fără a 
realiza că este falsă.

- Operațiuni de influențare – eforturi 
coordonate de a influența un public-
țintă folosind o gamă de mijloace 
nelegitime și înșelătoare, pentru a susține obiectivele unui adversar.

- Intervenție externă – eforturi coercitive, înșelătoare și/sau clandestine, depuse de un stat străin sau de agenții 
acestuia pentru a perturba formarea și exprimarea liberă a voinței politice.

Am continuat discuția despre cum pot fi exacerbate diferențele, acest lucru fiind și un instrument de slăbire a unei 
comunități. Am ajuns la concluzia că este mult mai greu să subminezi o comunitate puternică, unită prin valori 
împărtășite și o identitate comună, ținând cont că o mare parte din progresul civilizației provine din identificarea de 
compromisuri între interesele diferitelor grupuri.

În partea a doua a evenimentului, am punctat cum diferitele platforme au politici proprii pentru a face față 
dezinformării, informării greșite și conținutului potențial dăunător. Am încurajat participanții la atelier să raporteze 
poveștile și postările care par suspecte (conținut suspect/ cont care nu pare să aparțină unei persoane reale/ postări sau 
comentarii publicate de manieră coordonată și neautentică). De obicei, platformele dispun de o funcție care permite acest 

lucru cu ușurință. 
Prin intermediul prezentărilor și discuțiilor, 

tinerii participanți au aflat cum trebuie să punem 
la îndoială anumite informații și cum trebuie 
faptele verificate înainte de a crede anumite 
lucruri sau de a distribui ceva pe social media.

Partenerii noștri de încredere în derularea 
acestor acțiuni au fost Biblioteca Comunală 
Rucăr, Liceul Tehnologic ”Victor Slăvescu” 
Rucăr, Biblioteca Comunală Buzoiești, județul 
Argeș.

Ionela Neț
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș 
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Oportunități europene pentru tinerii argeșeni, 
promovate în cadrul 

Campaniei Time to Move

În perioada septembrie – octombrie 2021, Centrul EUROPE DIRECT Argeș a organizat mai multe 
ateliere interactive, desfășurate atât fizic cât și online, despre Rețeaua Eurodesk și oportunitățile existente 
pentru tineri în spațiul european prin Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. 

Sesiunile de informare au fost adresate 
tinerilor din Buzoiești și din cadrul Liceului 
Tehnologic ”Victor Slăvescu” din comuna Rucăr, 
județul Argeș, dar și tinerilor de la Colegiul Național 
”Zinca Golescu” din Pitești. 

DiscoverEU a fost cea mai îndrăgită inițiativă 
europeană prezentată participanților prezenți la cele 3 
sesiuni. Au fost oferite detalii despre permisele 
gratuite oferite pentru transportul feroviar unui număr 
de 60 000 de europeni cu vârste cuprinse între 18 și 20 
de ani. Această rundă de înscrieri a fost deschisă 
tinerilor europeni născuți între 1 iulie 2001 și 31 
decembrie 2003.  
 Tinerii selectați pot călători din martie 2022 
până în februarie 2023 pentru un număr de maximum 
30 de zile. Câștigătorii pot călători singuri sau cu un 
grup de până la cinci persoane (toate trebuie să aibă 
vârsta necesară pentru a fi eligibile). Pentru a promova 
mobilitatea sustenabilă, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Pactului verde european, participanții la 
DiscoverEU vor călători în principal cu trenul. Cu toate acestea, pentru a se asigura un acces larg pe întregul teritoriu al 
UE, participanții vor putea să utilizeze și alte mijloace de transport, cum ar fi autocarul sau feribotul, sau, în mod 
excepțional, avionul. Acest lucru va garanta că tinerii care locuiesc pe insule sau în regiuni îndepărtate vor avea și ei 
șansa de a participa la această inițiativă. 

În cadrul evenimentelor, a fost promovată și campania Time to Move, campania emblematică a Eurodesk ce 
cuprinde o serie de evenimente online și offline din toată Europa, în luna octombrie, despre oportunitățile de mobilitate 
din străinătate. Campania este susținută de un website – timetomove.info. Prin intermediul acestei pagini, tinerii pot 
obține informații complete despre evenimentele Time to Move care se regăsesc pe o hartă interactivă. Site-ul 
timetomove.info este disponibil în 15 limbi, permițând astfel vizitatorilor internaționali să aibă un acces rapid și facil 
privind conținutul.  

Toate evenimentele au fost realizate în parteneriat cu Eurodesk, punctul local de informare din județul Argeș, fiind 
posibile și cu ajutorul bibliotecilor publice din Rucăr și Buzoiești. 

Ionela Neț
Consilier comunicare,

Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș
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Valori bibliofile. Expoziție de carte 
veche românească și autografe argeșene celebre

Derulată sub auspiciile sărbătoririi a 500 de ani de la primul document scris în limba română 
(„Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung“), expoziția „Valori bibliofile. Expoziție de carte veche românească 
și autografe argeșene celebre“, organizată de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“ Argeș, în colaborare cu 
Muzeul Județean Argeș, relevă publicului piteștean o parte din cărțile vechi, cu mare valoare bibliofilă, dar și 
istorică, aflate în fondul de documente al Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ și ale 
Muzeului  Județean Argeș  t ipăr i te  în 
cunoscutele tipografii ale Țării Românești: la 
Târgoviște („Îndreptarea Legii“,1652), la 
București („Legiuirea Caragea“, 1818), la 
Buzău („Dumnezeeștile și sfintele liturghii“, 
1769) ori pe lângă Mitropolia Râmnicului 
(„Psaltirea prorocului și împăratului David“, 
1779) sau cea de la Buda (unde s-au tipărit 
peste 240 de cărți în limba română). 

Dacă în secolul al XVII-lea, predomina 
cartea religioasă, după a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea cartea laică este din ce 
în ce mai prezentă, fiind tipărite manuale, 
lucrări de istorie, geografie, drept, filozofie, 
anatomie și tratate de medicină.

Cărțile expuse, aflate în stare de 
conservare relativ bună, ținând cont de 
vechimea lor, se remarcă prin elemente de 
bibliofilie: coperte din lemn, îmbrăcate în piele 
cu diferite ornamente; elemente grafice (frontispicii, majuscule ornate, vignete, chenare simple sau duble, ce 
încadrează textul paginii); ilustrații, reprezentând, de obicei, stemele celor două țări române, Țara Românească și 
Moldova și scene religioase (mult mai dese și mai rudimentar redate decât cele din cartea vest europeană). Sunt tipărite 
în limbile română și slavonă, cu alfabet chirilic, pe hârtie cu filigran, iar pe foile de gardă găsim însemnări de mână și ex-
libris, ceea ce ne ajută la identificarea posesorilor acestora. Textul cărții este tipărit, în mod obișnuit, cu cerneală neagră 
iar titlurile de capitol sau de subcapitol sunt tipărite cu miniu sau cinabru (cerneală roșie).  

"Autografe argeșene celebre“, cea de-a doua secțiune a expoziției „Valori bibliofile“ cuprinde șapte autografe ale 
unor personalități argeșene, de prim rang pentru cultura română- Dimitrie Brătianu, Elena Perticari-Davila, C. D. 
Aricescu, Tatiana Bobancu, Constantin Dobrescu-Argeș, Nicolae Kretzulescu și Iordache Golescu. Dobândind o cultură 

vastă,  pr in s tudii le  de special i tate , 
desăvârșite, de cele mai multe ori în 
străinătate, în mari centre universitare - Paris 
sau Berlin, cunoscători ai mai multor limbi 
străine, având o pasiune pentru cărți, aceștia 
au deținut biblioteci impresionante, mulți 
dintre ei, fiind, la rândul lor, autori de volume 
memorialistice sau monografice.

Prin caracterul lor științific sau 
religios, prin diversitatea și eleganța 
ornamentelor ce le însoțesc, prin vechimea lor 
și prin prezența elementelor de bibliofilie, 
aceste volume atrag, cu siguranță, vizitatori 
de toate vârstele.

Ioniță Roșoiu Maria-Magdalena
                             Bibliotecar,

 Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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 În perioada 27 septembrie – 11 octombrie 2021, Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a 
organizat expoziția „Darurile toamnei”, expoziție de obiecte lucrate manual de către elevii Școlii Gimnaziale 
”Petre Țuțea” din Boteni, în cadrul parteneriatului educațional „Pași în lumea culturii și a creației”.
	 Meșteșugul confecționării obiectelor din expoziție a fost deprins de la oamenii iubitori de artă din 
satul de la poalele muntelui Mateiaș. Acești elevi nu au nicio rezervă și nici teamă să se arate publicului 
argeșean așa cum sunt ei în realitate, cu ceea ce simt ei din punct de vedere spiritual, acest lucru este fascinant 
în ochii privitorilor anonimi, care, în tăcere, îi apreciază așa cum se cuvine!
	 Toamna este anotimpul preferat al copiilor, pentru că pe lângă faptul că 
avem posibilitatea să consumăm legume și fructe delicioase, putem crea 
împreună multe lucruri minunate din materiale luate din natură. Procesul de 
creație este interesant nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Aceasta este o 
posibilitate excelentă de a ne scufunda în lumea magică a creativității. 
	 Natura prin caracterul său viu și dinamic trezește interesul copiilor, iar 
sub îndrumarea profesorilor, activitățile desfășurate îi înarmează cu informații 
diverse, lărgindu-le capacitatea de a crea, a cerceta și a descoperi. Lumea este 
frumoasă și veselă datorită culorilor. Lumea fără culori ar fi tristă și posomorâtă. 
Există frumusețe și culoare chiar și în înfățișarea tristă a naturii ce se pregătește 
pentru iarnă. Copilul trebuie învățat să parcurgă această frumusețe din natură. 
Elevii din Boteni reușesc un lucru extraordinar: își arată, prin crearea diferitelor obiecte, hărnicia, priceperea și 
bucuria de care sunt tare mândri, e vorba de satisfacția aceea specială a omului de la munte, care nu face niciun 
compromis în ceea ce privește traiul simplu și firesc strămoșesc!Exercițiul îi învață pe copii să privească și să vadă 
sau să caute și să extragă informații despre culoare, linie și formă cu ajutorul cărora să observe apoi frumosul. 
	 Expozițiile au un rol extrem de important în formarea câmpului de frumos la copii. Lucrările realizate de copii 
dezvoltă îndemânarea, spiritul creator și bucuria de a îmbina culori și modele. Dezvoltarea capacităților creative la 
școlari produce progrese în dezvoltarea potențialului creativ, cu cât capacitățile creative vor fi mai dezvoltate cu atât 
potențialul creativ al școlarilor va fi mai înalt.
 	 Lucrările inedite realizate în expoziție au dovedit deosebita implicare a copiilor în diferite moduri: ne oferă 
nouă, vizitatorilor, posibilitatea de a face o călătorie în lumea culturii și creației autentice.	 	 	 	                

Iulia Tue
	 	 	 	 	 	 	 	                           Bibliotecar, 

	 	 	 Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă
	 	 	 	 	 	        Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Darurile toamnei

Mihai I - 100
 ”Mihai I – 100” se intitulează expoziția de reproduceri fotografice, din revistele România ilustrată (1928), 
Ilustrațiunea română, Realitatea ilustrată (1928, 1929, 1930, 1935, 1936, 1937),  dedicată Regelui Mihai al României (25 
octombrie 1921-5 decembrie 2017), la împlinirea a 100 de ani de la naștere. Expoziția, realizată de Secția de Presă și 
Legislație, deschisă la etajul al II-lea, în holul central al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș, poate fi vizitată până la 

sfârșitul lunii decembrie 2021.
	 Fotografiile, în număr de 24, alb-negru și color, realizate, în mare parte de Iosif 
Berman, fotograful oficial al Casei Regale, conțin imagini reprezentative din copilăria și 
adolescența Regelui Mihai, ultimul rege al românilor.
	 Expoziția cuprinde secvențe din copilăria fericită, la împlinirea vârstei de 7 ani 
alături de trenul electric, primit în dar, primul autograf, conducând automobilul electric. 
Instantanee ce îl surprind pe rege în vacanță, alături de Principesa Mamă Elena sau Prințul 
Filip al Greciei. Imagini ce îl prezintă, alături de Regina Maria și Principesa Mamă Elena, 
participând la diverse ceremonii.
	 Câteva imagini îl surprind în perioada în care a avut titlul de Mare Voievod de Alba 
Iulia, la orele de studiu, la Clasa Palatină, alături de colegi, străjer, cercetaș, alături de 
câinele său, în cadrul unor vizite în țară și străinătate, însoțindu-și tatăl, pe Regele Carol 
al II-lea, la partidele de vânătoare. Apare lângă automobilul de marcă engleză, dăruit de 
Ministerul Aerului și Marinei, la împlinirea vârstei de 16 ani, după ce a fost înaintat la 
gradul de sublocotenent. 

Iulia Ciucă
Bibliotecar,

	 	 	                                              Compartimentul Comunicarea Colecțiilor 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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ź Bibliotecarul Anului 2021
Ca în fiecare an, așa cum și-a obișnuit membrii, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR) - Filiala Argeș și-a premiat, cel mai “harnic” bibliotecar, în semn de 
recunoaștere a celor mai valoroase proiecte și inițiative. În urma evaluării fișelor de înscriere, premiul 

Bibliotecarul Anului 2021 – pentru merite deosebite în anul 
anterior anului premierii a fost acordat doamnei bibliotecar 
Magda Pătran de la Biblioteca Publică Rucăr.

Aceasta a demonstrat o bună cunoaștere în identificarea 
nevoilor locale de informare, de educație, culturale și a implicat 
biblioteca în găsirea de soluții pentru rezolvarea acestora. A 
inițiat și participat la derularea și implementarea unor proiecte în 
bibliotecă, cu impact pentru comunitatea locală.

Felicitări, să rămâneți la fel de perseverentă în 
dezvoltarea proiectelor din comunitatea dumneavoastră!

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR-Filiala Argeș

Ziua mondială a filosofiei,
celebrată la Biblioteca Orășenească Topoloveni

Ca în fiecare an, această zi, Ziua Mondială a Filosofiei este marcată a treia joi din noiembrie. 
Pe baza parteneriatului încheiat cu Liceul Teoretic „Ion Mihalache” din Topoloveni, biblioteca publică locală 

Topoloveni a fost gazda unei întâlniri în cadrul căreia tineri excepționali au abordat teme precum „Ce este lectura?”, 
„Filosofia, mai presus decât o știință!”, „Ce este curajul?”, „Nevoia de filosofie”. 

Alături ne-au fost domnul profesor George Badea, prieten al bibliotecii, iubitor de carte, dar și domnul Bogdan 
Oncescu pentru completări, îndrumări și idei profunde care trimit la 
meditație.

Potrivit filosofului francez Chirouter, titular al catedrei 
UNESCO în practica filosofiei cu copiii la Universitatea din Nantes, 
scopul filosofiei este de a da substanță „oazelor” de gândire, adică de a 

crea, departe de cotidian, 
timp și spațiu în care 
participanții pot face un 
pas înapoi pentru reflecție, 
ca lmi t a t e  s i  t imp  de 
calitate petrecut împreună. 
Să nu uităm că filosofia ne 
readuce la sine și la căutări!

	 	 	 Anca 
Vasiliu 

Bibliotecar,
Biblioteca Orășenească

Topoloveni
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Experiența unei competiții la nivel național 
trăită de membrii clubului de coding 

„Smart Games” Topoloveni

Oportunitatea de coding oferită copiilor din mediul rural și orășenesc mic de către Fundația Progress și 
partenerii acesteia prin intermediul bibliotecilor publice se bucură de un real succes. 

Pentru Topoloveni, acest club de coding, unde copii cu vârsta între 10 și 14 ani învață bazele 
programării este “pata de culoare” a bibliotecii orășenești. Membrii 
clubului sunt dedicați și serioși, pasionați de tehnologie și inovație.

Am aderat la acest proiect în anul 2017, iar rezultatul a fost 
unul de succes, fapt pentru care continuăm și astăzi cu același 
entuziasm activitatea la club. Pe tot parcursul exitenței clubului, 
anual am participat cu proiecte la Târgurile de Știință organizate la 
nivel județean. 

Anul acesta, rezultatele muncii tinerilor și perseverența de 
care au dat dovadă i-a adus pe membrii clubului, grupa de avansați: 
Anton David, Oprea Iustina, Nedelcu Teodor și Popescu Luca, elevi 
în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic “Ion Mihalache” din Topoloveni, 
în fața unui mare eveniment la care au luat parte – Târgul Național de 
Știință și Tehnologie - Code Kids Fest 2021. Proiectul care le-a adus 
succesul a fost DETECTORUL DE GAZ; calificarea s-a făcut ca 
urmare a trecerii cu brio de Târgul regional.

Ideea de la care au plecat a fost de a veni în folosul membrilor 
comunității cu un dispozitiv indispensabil în gospodării dar și în 
instituții, creat cu un cost redus. Deși nu s-a obținut un loc pe 
podium, perseverăm ca la anul să fim mai pregătiți și să țintim tot mai sus. Pentru județul nostru și pentru comunitatea 
din care acești tineri provin faptul că au ajuns până aici este un motiv de apreciere și mândrie.

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

	
Oana Marinică –Mustățea

Bibliotecar,
Biblioteca Orășenească Topoloveni
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