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Biblioteca – abordare istorică a 
misiunii sale patrimoniale

EDITORIAL

Biblioteca este renumită ca instituția care are menirea de a păstra pentru generațiile 
viitoare moștenirea culturală și științifică în formă scrisă. În perioadele antică, 

medievală, renascentistă și modernă, misiunea patrimonială a fost misiunea de bază a 
bibliotecilor și prestigiul lor în comunitate era dat de bogăția și importanța colecțiilor. 

Perioada antichității a fost prielnică pentru biblioteci și pentru activitățile menite a 
păstra creația intelectuală a umanității. Biblioteca antichităţii se regăsea lângă temple 

şi în palatele regale şi era un simbol al recunoaşterii sociale întrucât un regat, o comunitate erau 
deosebit de apreciate pentru nivelul şi valoarea intelectuală datorate colecţiilor documentare 
deţinute şi a prestigiului cărturarilor săi. Istoria bibliotecilor nu se poate separa de istoria scrisului. 
Copierea documentelor era cea mai comună modalitate de îmbogățire a colecțiilor. Reprezentative 
pentru această perioadă sunt: Biblioteca din Ugarit (sec.12 î.Hr.); Biblioteca regelui Assurbanipal de la 
Ninive (sec.7 î.Hr.); Biblioteca din Alexandria (sec. 3 î.Hr.); Biblioteca din Pergamum (sec. 3 î.Hr.). 

În perioada medievală, se păstrează şi se dezvoltă tradiţiile cărturăreşti, bibliotecile sunt prezente 
prepoderent în mănăstiri, iar rolul lor nu este doar de păstrător al documentelor vremii, ci prin 

celebrele scriptorii sunt copiate manuscrise, mare parte din moştenirea antichităţii fiind salvată în acest fel. 
Bibliotecarul avea reputaţia omului de ştiinţă, a cercetătorului, iar biblioteca medievală este instituţia socială 
cu o extraordinară reputaţie în epocă. Cea mai faimoasă bibliotecă medievală este Biblioteca Patriarhului 
Fotius din secolul 9 d.Hr. Această mare bibliotecă bizantină, alături de alte biblioteci mănăstirești, a contribuit 
la supraviețuirea culturii grecoromane precum și la dezvoltarea și răspândirea culturii creștine. Primele 
scriptorii apar la mănăstirea Vivarium din sudul Italiei (sec.7 d.Hr.) și au fost un autentic model pentru multe alte 
mănăstirii și sute de călugări care aveau sarcina de a copia documente teologice, dar și documente ale culturilor 
greacă și latină.  Începând cu secolul 12 se poate vorbi de o revigorare a activităților de copiere a manuscriselor și 
implicit, o revigorare a bibliotecilor. Apar Școala de traducători și copiști de la Toledo, bibliotecile de pe lângă 
catedralele din Paris (au format mai târziu nucleul colecțiilor bibliotecilor universitare). 

Şi în perioada renascentistă şi apoi perioada modernă, biblioteca rămâne instituţia care reflectă societatea 
şi spaţiul comunitar. Apariţia tiparului a contribuit decisiv la facilitarea accesului la carte. Apar 

bibliotecile naţionale, bibliotecile publice şi se poate vorbi despre demersuri de democratizare a accesului la cultură şi 
educaţie. Prestigiul universităţilor este legat de biblioteca deţinută. De asemenea, bibliotecile particulare capătă o 
mare însemnătate și constituie marcă de prestigiu și apreciere socială. Marile biblioteci ale lumii se cristalizează în 
perioada de după apariția tiparului. 

În spațiul românesc avem, pentru această perioadă, biblioteci însemnate. Unele din cele mai importante, sub 
aspectul numărului documentelor precum și a structurii și diversității colecțiilor sunt Biblioteca lui Udriște 

Năsturel, Biblioteca Stolnicului Cantacuzino, Biblioteca Mavrocordaților, dar și multe biblioteci mănăstirești, dintre 
care remarcăm Biblioteca Mănăstirii Sf. Sava din care s-au format mai târziu Biblioteca Universității din București și 
Biblioteca Națională (secolele 17-18). În spațiul transilvănean, trei biblioteci particulare, întemeiate de mari 
personalități de cultură ale vremii devin biblioteci patrimoniale importante (Biblioteca Batthyaneum de la Alba Iulia, 
întemeiată de episcopul romano-catolic al Transilvaniei Ignațiu Batthyány; Biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu Mureș, 
înființată sub îndrumarea directă a contelui Sámuel Teleki; Biblioteca Brukenthal din Sibiu, a cărei înființare se 
datorează fondului de carte achiziţionat de baronul Samuel von Brukenthal). În perioada modernă a României apar și 
multe biblioteci publice cum ar fi de exemplu, bibliotecile întemeiate de Societatea Astra în Transilvania, regăsite și în 
mediul rural. 

Toate bibliotecile apărute în această perioadă aveau ca obiective declarate păstrarea moștenirii culturale și 
contribuția la educația și emanciparea populației.                                                                             

 
Drd. Cristina Baciu

                                Bibliotecar, 
Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă

                                                                           Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Prietenia este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le primește omul, dar când unește 
biblioteci din toată țara și nu numai, o face să înflorescă și mai mult. De 
peste 10 ani, poveștile frumoase aduc bibliotecile laolaltă! 

Inițiat de Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al 
Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, parteneriatul 
educațional internațional „Prietenie…pe o…sfoară…virtuală”, aflat la 
a IX-a ediție, constă în activități practice care îmbină lectura și desenul. 
De-a lungul anilor, proiectul a reușit să coaguleze în jurul acestei idei 
peste 200 de instituții culturale din 40 de județe și, împreună cu acestea, 
să stimuleze interesul pentru carte și lectură a unui număr de peste 
100.000 de copii. Dorința organizatorilor a fost să aducă în atenția 
micuților, a părinților și a educatorilor, cât mai multe cărți valoroase și 
cât mai mulți scriitori pentru copii. 

Secția de Copii și Tineret a Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu” Argeș a derulat în perioada 2 aprilie – 15 iunie 2022, proiectul 
„Prietenie…pe o…sfoară…virtuală”.  Proiectul s-a adresat 
preșcolarilor și școlarilor din clasele primare. Tema propusă în acest an 
a fost dedicată operei lui Antoine de Saint- Exupery.

Activitatea a fost cu mult mai interesantă deoarece, după atâta 
vreme, ne-am putut vedea față în față. Informațiile primite au avut un 
mare impact deoarece au fost povestite multe lucruri interesante din 
viața marelui scriitor. 

În memoria sa, pe aversul ultimei bancnote franceze, cu valoarea nominală de 50 de franci, care a fost emisă în 
1993, sunt gravate, în colțul stânga sus, „Șarpele Boa deschis”, alături, sus, spre mijlocul bancnotei, avionul lui Saint-
Exupéry în zbor, două trasee ale raidurilor africane aeriene ale lui Saint-Exupéry, Micul Prinț, în picioare, pe mica sa 
planetă, iar în partea dreaptă a bancnotei, portretul lui Antoine de Saint-Exupéry, spre stânga (avers). La vârsta de 12 
ani, a experimentat primul său zbor. A fost un pionier al aviației pentru prima companie franceză de poștă aeriană.

Partenerii noștri au fost elevii clasei a III-a din cadrul Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” din Pitești. 
Personajele cărților citite au prins viață odată cu lecturarea, dar și cu interesul manifestat.  

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, a fost ca 
acest parteneriat să fie extins în toate 
bibliotecile publice din România și să 
aducă 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

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș

Prietenie...pe o...sfoară...Virtuală
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În perioada 23 mai – 3 iunie 2022, caravana Joacă-ți Cartea, un proiect al Asociației De Basm, a poposit la 
bibliotecile publice din Aninoasa și Morărești. Scriitoarele Andreea Iatagan, Carmen Tiderle, Adina Rosetti și Luminița 
Corneanu, au creat împreună cei mai mici cititori povești colective fără limite, cu prințese și dragoni de argint, cu vulpi 
gigant cu nouă cozi și albine-regine care aduc pacea și mănâncă noodles și sushi ca să sărbătorească.  Atelierele au adunat 
copii cu vârste cuprinse între 6-10 ani.

De Basm – Asociația scriitorilor pentru copii și adolescenți este o organizație  profesională, înființată în anul 2018, 
care are ca principal scop promovarea literaturii române contemporane pentru copii, susținerea creatorilor și facilitarea 
accesului copiilor din mediile defavorizate la cărți și povești.

„Atelierele din cadrul proiectului “Joacă-ți cartea!” răspund unor nevoi acute în rândul copiilor din zone 
defavorizate, cu privire la accesul neîngrădit la educație și cultură, 
asigurarea unui climat de toleranță, incluziune și egalitate de șanse. 
Proiectul îşi propune să îi ajute pe copii să înţeleagă noţiunea de toleranţă 
şi să îi înveţe cum să respecte libertatea, modul de gândire şi de 
comportament, precum şi opiniile celorlalţi. Copiii vor reflecta asupra 
modului în care toleranţa îi apropie unii de ceilalţi şi îi ajută să lege 
prietenii. Într-un mediu în care copiii se acceptă unii pe alţii, nu se judecă 
şi sunt prieteni, aceştia cresc cu respect şi încredere de sine”, au declarat 
reprezentantele Asociației De Basm.

În sală sau afară, indiferent unde se țin atelierele, copiii sunt liberi 
să se descopere, să își folosească imaginația, să fie curioși, să inventeze, 
să se joace, să deseneze. Să învețe cu plăcere. Așa e în Caravanele De 
Basm, copiii sunt liberi să se descopere, să își folosească imaginația, să 
fie curioși, să inventeze, să se joace, să deseneze. Să învețe cu plăcere. 

Le mulțumim tuturor donatorilor și partenerilor din proiect, 
Editurii Arthur, pentru cărțile minunate care au ajuns la copii! 

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR Argeș

Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, competiția organizată de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” în 
colaborare cu Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, se va derula până în 
luna septembrie, sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România și va fi organizată în mai multe biblioteci publice din țară și la 
Chișinău, în Republica Moldova. 

Concursul are ca scop stimularea lecturii în rândul copiilor și 
adolescenților. Se va derula în perioada aprilie-octombrie 2022 și va cuprinde două 
categorii de vârste: 11-13 ani și 14-18 ani. Astfel, prin acesta, vor fi popularizate 
cărţile de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor, se va pune accent pe însuşirea 
de către participanţi a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare, 
capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi 
interpretări proprii. 

Finala concursului „Bătălia cărţilor” va avea loc în luna octombrie 2022 şi 
va cuprinde: dezbaterea “Convinge-mă să citesc!”, în cadrul căreia participanţii 
vor susţine cartea preferată şi vor răspunde la întrebări pe marginea cărţilor citite. 

Elevii care intenţionează să participe la concurs trebuie să ştie că vor fi 
acordate premii finaliştilor pentru cea mai bună fișă de lectură si cea mai apreciată 
carte, care va deveni „Cartea anului” însă, premiul cel mare va consta în câte un 
dispozitiv mobil de comunicații tip TABLETĂ, acordat Cititorului anului, 
desemnat pentru fiecare categorie: 11-13 ani și 14-18 ani. 

Înscrierile se pot face la Secţia Beletristică și Secția Tinerilor, prin completarea unei Fişe de înscriere. Și nu uita 
„Lectura te face învingător”!

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR Argeș

Joacă-ți Cartea - un proiect și două biblioteci

Concursul Național de Lectură - Bătălia Cărților, 
a IX-a ediție
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Cititul la copii este o activitate cu numeroase implicații pozitive pentru cei mici. Este momentul când 
descoperă lumea, imaginația se dezvoltă, iar când părinții le citesc din primii ani de viață, ținandu-i în brațe, 
relația lor devine mai puternică. Este un timp petrecut împreună, conectați și în care copiii au întreaga atenție 
a părinților.

În doar câteva săptămâni și luni, mii 
de femei și copii au traversat granițele 
Ucraina - România și Ucraina - Moldova, în 
fuga lor pentru a-și salva viața. Ei au trecut 
de la război în siguranță, lăsându-și în urmă 
soți, tați, frați, fii și viața pe care o aveau.

În timp ce multă lume muncește fără 
odihnă pentru a răspunde nevoilor materiale 
ale oaspeților, Citim Împreună România și 
partenerii au dorit să ajute, răspunzând 
nevoilor emoționale și educaționale ale 
copiilor acestora, oferindu-le activități și 
locur i  pe  care  să  le  exploreze  în 
comunitățile lor temporare. 100 de 
bibliotecari (50 din România și 50 din 
Moldova) au fost selectați și au primit 
resurse și instruire, pentru a desfășura 
activități bilingve de citire cu voce tare 
împreună cu copiii ucraineni. Deși sunt temporar în țările noastre, vrem să-i ajutăm pe acești copii să alunge războiul 
din inimile, mințile și visele lor, poveste cu poveste.

Cu ajutorul pachetului de cărți primit în cadrul proiectului, am încercat să trecem peste bariera de limbă. 
Materialul didactic a fost tradus, astfel ca participanții au înțeles cerințele temei propuse. Timizi, participanții au intrat 
în jocul nostru, și-au dat toată silință să realizeze aceleași lucruri ca și copiii români, chiar dacă pentru ei limba română 
era necunoscută.

Cu ajutorul materialelor reciclabile, personajele din cărțile citite au prins viață, dar și experimentele s-au ridicat 
la înălțimea așteptărilor. Pentru că, de la pesonajele din cărți, am făcut un salt în lumea minunată a experimentelor. 
Vulcanii furioși, ploaia în pahar și magnetismul au fost doar câteva din demonstrațiile prezentate. 

Scopul atelierelor a fost acela de a-i antrena activ pe copii din România alături de cei din Ucraina în diferite 
activități care să le stimuleze plăcerea de a citi, spiritul de echipă și competiție, toate acestea dându-le posibilitatea să se 

detașeze de momentele apăsătoare 
existente în țara lor. 

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 

Citim: Împreună Fără Frontiere
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CODE Kids – Întâlnire regională

În data de 6 mai 2022, a avut loc la sediul Bibliotecii Județene 
„Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște prima întâlnire regională, de 
anul acesta, desfășurată în cadrul proiectului CODE Kids – 
Programează viitorul comunității tale, o inițiativă de coding și STEM a 
Fundației Progress, derulată gratuit pentru copii de gimnaziu cu scopul 
de a crește gradul de alfabetizare digitală a elevilor de la țară și din 
orașele mici și de a fi pregătiți pentru meseriile viitorului. 

La eveniment au participat 50 de persoane, bibliotecari, 
ambasadori și coordonatori voluntari ai cluburilor de programare din 
județele Dâmbovița, Argeș, Dolj, Olt, Vâlcea și Teleorman. Delegația 
județului Argeș, formată din Mihaela Penaru - coordonator județean 
Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș, Oana Maria Marinică 
Mustățea, Anca Vasiliu - Biblioteca Orășenească Topoloveni, Magda 
Pătran - Biblioteca Publică Rucăr, Militaru Viorel Cristian - Biblioteca 
Municipală Câmpulung, precum și reprezentanți ai Școlii Gimnaziale 
Vlădești, a răspuns prezent la invitație și a participat activ la activitățile 
desfășurate.

Echipa fundației a facilitat un dialog între copiii înscriși în 
proiect, dar și între bibliotecarii-coordonatori, în care au fost 
accentuate poveștile de succes ale proiectului, provocările, dar și 
oportunitățile ce pot conduce la sustenabilitatea programului și 
transformarea CODE Kids într-o mișcare națională, cu un impact 
social și educațional crescut. 

„Am fost impresionat de energia acestei întâlniri. Atât 
coordonatorii de cluburi, cât și ambasadorii au venit cu foarte mult 
entuziasm, căldură și încredere. Este minunat să faci parte din familia CODE Kids. Este uimitor ce voință au copiii din 
mediul rural de a se autodepăși și de a învăța să codeze. Mulțumim Bibliotecii Județene din Târgoviște, o gazdă ospitalieră 
și un partener de încredere, hotărât să rescrie viitorul copiilor împreună cu noi” a declarat Mircea Stan, Manager Proiect 
CODE Kids.

În desfășurarea evenimentului a fost inserat și un moment extrem de atractiv pentru micuții coderi, dar și pentru 
bibliotecari în egală măsură: o demonstrație cu cinci roboței pe care participanții i-au putut ghida și programa. Acest joc i-a 
făcut pe toți să conștientizeze că roboții vor fi folosiți în multe domenii în anii ce vor veni, iar programul CODE Kids le va 
pune bazele programării.  

Programul CODE Kids nu este doar despre coding, este despre prietenie și timp calitativ petrecut în mediul optim 
pent ru  învățare  ș i  modelare  a 
personalității – biblioteca. Cu fiecare 
participare la cursurile programului, 
c o p i i i  d e s c o p e r ă  l u c r u r i  n o i , 
socializează și adaugă în povestea lor 
originalitatea și creativitatea ideilor. 

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR Argeș
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Ziua Națională a Lecturii

Aproape trei milioane de elevi din România au avut parte marți, 15 februarie 2022, de o zi specială. 
Pentru prima dată în România a fost sărbătorită Ziua 
Națională a Lecturii. Astfel, la ora 11.00 și la ora 
12.00, indiferent de disciplina prevăzută în orar, 
copiii au citit cărți.

Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni 
cumpără o carte pe an, rolul școlii și al bibliotecii 
devine esențial în a cultiva o activitate aparent 
deșuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze 
dintr-un univers superficial, un univers în care dăm 
click fără a decide.  

Nu există plăcere mai mare decât cititul iar cartea 
este un dar al existenței. Indiferent de gusturile 
literare, lectura trebuie să facă parte din viețile 
noastre, deoarece prin intermediul ei reușim să ne 
lărgim perspectiva asupra lumii, ne sprijină 
dezvoltarea personală, ne hrăneşte spiritul și 
imaginaţia, ne motivează și ne încurajează 
întotdeauna, fiind alături de noi pe drumul vieții.

Bibliotecile locale, judeţene sau metropolitane 
au luat inițiativa de a derula diferite acțiuni în acest 
sens. 

Secția Tinerilor din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a desfășurat o multitudine de activități, 
în care școlari mari și mici, cât și cei de grădiniță au fost angrenați într-un tăvălug de lecturi, care mai de care mai 
interesante. Prințese și alte personaje din lumea Disney i-au antrenat într-o multitudine de jocuri, de a le ghici din 
imagini distorsionate. 

Cei mai mari au făcut o călătorie prin lumea celor mai cunoscute povești ale autorilor români. 
Și de această dată, platforma de jocuri online Wordwall ne-a fost prieten de nădejde, în întâlnirea noastră.
 Indiferent cât de importantă și folositoare este tehnologia, cartea rămâne ca un cadou, te surprinde de fiecare dată 

când îl deschizi. 
Promisiunea pe care au făcut-o 

tinerii noștri în unanimitate a fost că vor 
citi în continuare! 

Un copil care citește va fi un adult 
care gândește!

Carmen Frîncu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș

Cititul e important pentru că dacă ști să citești, poți învăța orice despre tot și tot despre orice 
Tomie de Paola
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În data de 2 februarie 2022, la Biblioteca Județeană Argeș, am sărbătorit Ziua Internațională a Cititului 
Împreună. ZICI este un eveniment de promovare și 
încurajare a lecturii. Aflată la a șasea ediție națională, 
ZICI este un eveniment internațional organizat de 
către organizația americană LitWorld din 2010 și 
Citim Împreună România. 

Citirea cu voce tare are un rol foarte important în 
dezvoltarea copiilor. Copiii cărora li se citește zilnic 
vor avea un avans de aproape un an comparativ cu 
acei copii cărora nu li se citește cu voce tare în fiecare 
zi. Printre beneficiile cititului se numără dezvoltarea 
creativității, a empatiei și a gândirii critice. De 
asemenea, cei care citesc sunt capabili să comunice 
mai bine, atât verbal, cât și în scris. 

În 2022, ZICI a fost despre povești citite și 
povești împărtășite. Prin povești citite împreună este 
promovată lectura, iar prin povești împărtășite, care 
vin din experiența participanților, este dezvoltată 
exprimarea orală. 

Pe platforma Zoom, împreună cu 15 copii, am 
dezbătut un subiect de actualitate și interes pentru 
noi toți: drepturile, responsabilitățile și obligațiile pe care le au copiii în contextul societății actuale. Drepturile și 
responsabilitățile merg împreună. Copiii înțeleg că fiecare dintre ei are aceleași drepturi și că fiecare este la fel de 
valoros. De asemenea, ei înțeleg și că au responsabilitatea de a apăra aceste drepturi, în cazul în care ele sunt 
încălcate.

Literatura pentru copii oferă o lume sigură și plină de imaginație în care copiii se pot confrunta și explora 
probleme serioase din lumea reală. Lectura în sine favorizează empatia. 

În plus, numeroase cărți abordează, în mod explicit sau implicit, teme legate de drepturile omului. De aceea, 
cărțile pentru copii pot fi un vehicul pentru procesarea și înțelegerea unor probleme complexe cu care copiii se vor 
confrunta sau se confruntă deja în viața lor.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș

ZICI – Ziua Internațională a Cititului Împreună
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Viitorul mEU
În Anul European al Tineretului, 9 mai – Ziua Europei a fost celebrată de Centrul Europe Direct Argeș 

pe esplanada Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș după voia generației de tineri care au fost prezenți la 
acțiunile derulate.

Invitată special a fost doamna deputat de Argeș, Simona Bucura-Oprescu, care i-a întâmpinat pe tineri 
cu o serie de întrebări despre viziunea lor asupra Europei. În plus, doamna deputat a subliniat faptul că își 
dorește ”să respire viitor, viitor în primul rând datorită tinerilor care să reușească într-o Europă a 
competitivității și a diferențelor, dar în același timp a identității și a posibilităților și oportunităților 
nemărginite, prin cunoaștere și implicare”.

Ne-am distrat în cadrul concursului de tip puzzle ”Construiește Europa”, alături de tineri entuziaști de la 
diferite școli și licee din Argeș, care au învățat, prin jocuri interactive, despre valorile fundamentale ale Uniunii 
Europene.

Am surprins și imagini de la sesiunea de informare dedicată promovării mobilităților europene, care a 
avut loc în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș, cu invitații noștri, Andrei Gheoca – 
reprezentant Erasmus Student Network Pitești și Ana Maria Călugăru, coordonatorul Liceului Tehnologic Astra – 
Școală ambasador al Parlamentului European. Tinerii participanți au plecat mai informați, cu dorința de a călători 
în Spațiul European prin intermediul inițiativelor și programelor europene.

Cel mai așteptat moment al zilei a fost premierea câștigătorilor concursului ”Viitorul mEU”, derulat de 
Centrul Europe Direct Argeș în perioada aprilie-mai 2022, competiție prin care s-a dorit impulsionarea tinerilor și 
provocarea acestora de a aduce, prin intermediul artei urbane, idei de modernizare a orașului Pitești.

Au fost acordate 30 de premii pentru tinerii talentați și creativi ai Argeșului, iar locurile pe podium pentru 
cele mai bune compoziții înscrise în concurs au fost adjudecate pentru următorii:

Compoziție arhitecturală
Locul I – Barbu Lorena Maria – ”Clasic și modern”
Locul II – Chirițescu George Alecsandru – ”Amenajare urbană”
Locul III – Zamfira Daria Elena – ”Orașul sustenabil”
Grafică
Locul I – Geaucă Cristina Maria – ”Oglinda cerului”
Locul II – Stan Ana – ”Lumea mică a unui viitor mare”
Locul III – Ciobanu Teodora Diana – ”Falling water”
Pictură
Locul I – Tudorache Anamaria Andreea – ”Orașul Dali”
Locul II – Hassanein Yasmin Hany Hosny – ”Universul ludic”

Locul III – Nicolae Andreea Nicoleta – 
”Orașul viitorului”

Machetare
Locul I – Philip Duță-Arends Petre – ”Vila 

Florica – Fundamentul viitorului”
Locul II – Apostu Maria Andreea – 

”Colegiul Zinca Golescu modernizat”
Locul III – Filip Daria-Maria și Ungureanu 

Daria-Maria – ”Casa viitorului”.
Cetățenii argeșeni au putut admira toate 

lucrările tinerilor, pe toată durata evenimentului, 
aflate în zona pietonală din fața Bibliotecii Județene 
Dinicu Golescu Argeș.

”Tineri artiști argeșeni pentru Europa”, 
atelierul deschis de grafică la care au participat elevi 
de la Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” din Pitești, sub 
îndrumarea doamnei prof. Lavinia Vieru și a 
sculptorului Marius Ivanovici, a captat atenția 
piteștenilor, în mod dinamic.

M u l ț u m i m  t u t u r o r  i n v i t a ț i l o r  ș i 
participanților care ne-au onorat cu prezența și au 
ales să celebreze Ziua Europei cu noi!

Georgeta – Elena Ștefan Nicolescu 
Consilier comunicare,

Centrul EUROPE DIRECT din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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Euro - Activism

În perioada martie – mai 2022, Centrul Europe Direct Argeș și Multiplicatorul Eurodesk Argeș au 
organizat o serie de sesiuni de formare dedicate implicării tinerilor în viața comunității prin participare civică.

What change do I want to see?, My influence circle,  Let”s take action sunt câteva dintre modulele 
folosite din cadrul Euroclasses Eurodesk. 

Pe lângă aceste 3 părți, am prezentat tinerilor participanți care sunt oportunitățile de informare prin 
Eurodesk și cum se derulează proiectele prin programele Erasmus +, Corpul European de Solidaritate și 
Inițiativa DiscoverEU.

Tinerii au fost angrenați în exerciții interactive menite să sublinieze rolul acestora ca protagoniști în 
schimbările ce trebuie făcute în jurul lor pentru o lume mai bună. O parte dintre ei nu dețineau cunoștințe despre 
proiectele europene de tineret, așa că interesul față de oportunitățile europene explicate a fost prezent pe toată 
durata întâlnirilor noastre. Aceștia sunt tineri dornici de implicare, care au doar nevoie de puțină îndrumare în tot 
acest proces de implicare în comunitate și accesare de oportunități europene. 

La toate evenimentele au participat peste 100 tineri, atât voluntari de la Direcția Județeană de Sport și 
Tineret Argeș, respectiv Centrul de Tineret din Pitești, cât și elevi de la Colegiul Național ”Zinca Golescu”, Liceul 
Teoretic ”Ion Cantacuzino” și Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” din Pitești.

Impactul a fost unul pozitiv, tinerii argeșeni și-au dat seama că există multe inițiative dedicate lor, că pot avea 
mai multă încredere în ceea ce fac și că pot fi chiar exemple pentru alți tineri dacă aleg să fie ei schimbarea pe care vor 
să o vadă în lume.

                                                                 Ionela Neț
Consilier comunicare,

Centrul EUROPE DIRECT din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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„Cioburi de oglindă. Cenușa ochilor“
 Marți, 19 aprilie 2022, în Săptămâna Mare, de dinaintea Învierii Domnului, a avut loc, în Sala de 
Conferințe a bibliotecii, o lansare de carte emoționantă. Gazde ale evenimentului au fost Octavian Mihail 
Sachelarie, managerul instituției (lectorul acestui roman) și Gabriela Tomescu, care a tehnoredactat și 
machetat volumul.
Tânăra autoare de numai 16 ani, Rucsandra Dinu (care semnează cu pseudonimul artistic, Rozi Martin) și-a 
lansat volumul de debut „Cioburi de oglindă. 
Cenușa ochilor“, un roman psihologic, la care a 
început să scrie de la 14 ani, așa după cum 
mărturisește autoarea pe blogul ei. 
 „Primul roman va avea, întotdeauna, un 
loc special, foarte important în inima mea și pot 
spune că am pus în el toate trăirile și toate 
emoțiile. E un roman, care, sper eu, va deschide 
sufletul multora.[…] Este povestea unui băiat, pe 
nume Caleb, care trebuie să-și regăsească 
bucuria interioară de a trăi și de a se iubi pe sine“, 
afirma Rucsandra, cu ocazia acestei lansări.  
 Elevă în clasa a X-a la Colegiul Național 
„I.C. Brătianu“ din Piteşti, Rucsandra Dinu alias 
Rozi Martin, a impresionat, pe cei prezenți, prin 
maturitatea cu care a abordat, în acest prim 
roman al ei, aspecte psihologice importante, cum 
ar fi, trecerea de la copilărie la adolescență, cu tot tumultul de senzații și trăiri, zbuciumul sufletesc al personajului 
principal, Caleb, care, până la urmă reușește să se smulgă din infernul pe care îl trăia zilnic și se arată lumii așa cum 
este el, de fapt - un tânăr plin de speranță în viitorul său. 

La evenimentul care a avut loc în Sala de Conferințe a bibliotecii, 
au fost invitate: Nadia Baciu Fărcaș, directoarea Editurii „Ecou 
Transilvan“ din Cluj-Napoca, profesoara de engleză și cea de franceză, 
doamna dirigintă, dar și colegi de clasă ai autoarei, elevi la Colegiul „I.C. 
Brătianu“ Pitești.

Prof. dr. Elena Odă, cea care i-a descoperit talentul literar, afirmă în 
prefața romanului: „Este o carte ce merită citită! E uimitoare prin modul în 
care autoarea a știut să își aleagă atât personajul cât și, în calitate de autor 
implicat, conținutul. Poate prea multă pasiune, prea multă durere, care la un 
moment dat îl implică pe cititor, până la a se face părtaș vieții personajului, 
dar excepționalul stă în modul în care a abordat, a stratificat dinlăuntru și 
din afară personajul […] Consider că meritul autoarei rămâne, 
incontestabil, modul cum a reușit să trezească interesul cititorului, făcându-
l părtaș suferinței și, în cele din urmă, bucuriei de a lăcrima, în sfârșit, că 
viața învinge!”    

Gabriela Tomescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Pictorul piteștean Costin Petrescu. 
150 de ani de la naștere

 Pictorul piteștean Costin Petrescu, exponent de seamă al picturii, de la sfârșitul secolului al XIX-lea 
și din prima jumătate a secolului al XX-lea, a fost omagiat, marți, 17 mai 2022, la Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu“ Argeș, în cadrul unui simpozion organizat de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, în 
colaborare cu Biblioteca Județeană Argeș. 
 Intitulat „Pictorul Costin Petrescu. 150 de ani de la naștere“, evenimentul a reunit numeroase 
personalități ale vieții publice și culturale, dintre care amintim: preotul Cosmin Bloju, consilier eparhial la 
Departamentul Patrimoniu Bisericesc al Arhiepiscopiei, Cristina Cojocaru, asistent univ. drd. la Universitatea 
Națională de Arte Frumoase, Dan Costin 
Petrescu, nepotul pictorului și Octavian 
Mihail Sachelarie, managerul Bibliotecii 
Județene Argeș și gazda evenimentului.  
 Prima parte a întâlnirii a avut loc în 
holul instituției, unde a fost vernisată 
expoziția, dedicată marelui pictor, constând 
în tablouri, portrete, schițe, obiecte 
personale (șevaletul pictorului) puse la 
dispoziție de Dan Costin Petrescu, nepotul 
artistului. 
 Expoziția din hol a fost completată 
cu o serie de volume scrise sau prefațate de 
Costin Petrescu, unele dintre acestea 
aparținând fondului Colecțiilor Speciale 
ale Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, iar celelate (între care se remarcă volumul scris de Costin Petrescu 
în limba franceză „L'Art de la fresque“, Paris, 1931), aparținând familiei pictorului.  
 Între volumele expuse în vitrine, cel care a atras atenția tuturor a fost volumul din fondul Colecțiilor Speciale 

ale bibliotecii - „Marea Frescă a Ateneului Român din București, 
inaugurată în 1938“, autor Costin Petrescu (prefațată de Gh. 
Adamescu, vicepreședintele Ateneului Român), Tipografia 
Atelierele Marvan, București, 1938, volum ce are pe pagina de gardă 
autograful autorului către animatoarea culturală, Tatiana Bobancu: 
„Distinsei Doamne, Tatiana Bobancu, Presidenta Ateneului „Gion“ 
din Pitești, care și-a adus aminte îndată și într'un chip extrem de 
amabil cu ocazia serbării inaugurale a Marii Fresce, că autorul acestei 
lucrări este piteștean ca și dînsa. București, 9 Iunie <1>938. Costin 
Petrescu“.          
 Personalitatea pictorului Costin Petrescu, autorul unor lucrări 
impresionante de o valoare inestimabilă (Marea Frescă a Neamului de 
la Ateneul Român, proiectul coroanei Reginei Maria, sceptrul Regelui 
Ferdinand, pictura Catedralei Încoronării de la Alba Iulia) a fost 
evocată de cei din prezidiu: preotul Cosmin Bloju, Octavian Mihail 
Sachelarie, managerul Bibliotecii Județene Argeș și Gabriela Tomescu, 
bibliotecar în cadrul Secției Colecții Speciale a bibliotecii, care a 
realizat expoziția din vitrine. 
 În partea a doua a evenimentului, cei prezenți au urmărit în Sala de 
Conferințe a bibliotecii filmul documentar „Marea frescă a Ateneului 
Român“, realizat de postul de televiziune Trinitas TV.  

Gabriela Tomescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Ziua Culturii Naționale, celebrată la 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

 Sub semnul Zilei Culturii Naționale, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș a organizat 
evenimentul cultural Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850- 15 iunie 1889) – poetul nepereche al literaturii 
române, expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, dedicată marelui poet național a cărui operă 
exprimă în cel mai complet mod spiritualitatea românească. În vitrinele expoziției regăsim manuscrisele 
operei eminesciene, fotografii și corespondență. Expoziția a putut fi vizitată de public în holul principal al 
bibliotecii în perioada 14-31 ianuarie 2022.
 Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, păstrate de Titu Maiorescu și donate Academiei Române, în 
ședința din 25 ianuarie 1902, au fost legate în 45 de caiete, fără o cronologie strictă și fără o ordine tematică. 
Aceste caiete au fost citite, descifrate și reproduse în ediții succesive, timp de un secol, de către generații de 
eminescologi, fiind apoi lăsate în tezaurul Bibliotecii Academiei. Cea mai mare parte a creației eminesciene, 
rămasă în manuscris, a fost  folosită inițial de D.P. Perpessicius pentru ediția critică, inițiată în 1939 la Editura 
Fundațiilor Regale Regele Carol al II-lea, și finalizată abia în anul 2000. Criticul literar care le-a pus într-o lumină 
cu totul specială a fost George Călinescu, cel care își va susține doctoratul în literatură pornind de la nuvela 
postumă Avatarii faraonului Tla și care va recompune imaginea întregii opere în magistrala sa monografie Opera 
lui Mihai Eminescu, un studiu în patru volume, editat inițial la Editura Fundațiilor Regale Regele Carol al II-lea 
pentru Literatură și Artă, în perioada 1934-1936. 
 Ultimele 4 volume cu manuscrisele lui Mihai Eminescu, care încheie un proiect editorial derulat în 
perioada 2004-2009, au fost lansate în data de 15 iunie 2009 în Aula Academiei Române, în prezența unor 
personalități precum Eugen Simion, coordonatorul seriei, și academicianul român din Republica Moldova, Mihai 
Cimpoi. În discursul său, Eugen Simion afirma că: „Un semn al forței lui Eminescu este că el continuă să 
neliniștească”. Toate volumele au fost tipărite la tipografia Monitorului Oficial, fiind publicate la inițiativa Fundației 
Naționale pentru Artă și Știință, al cărei președinte este Eugen Simion, și a bibliotecii Academiei Române. Volumele 
sunt însoțite de CD-uri cu varianta electronică a manuscriselor facsimilate, și acestea sunt deținute de Biblioteca 
Județeană Dinicu Golescu Argeș  în cadrul depozitului general. 
  În Prefaţă la ediţia Eminescu – Opere, vol. I-V, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1999-2000, 
academicianul Eugen Simion scria că:„Orice lectură nouă din Eminescu ne pune în faţa aceleiaşi dileme: ce ne place 
din Eminescu, ce primeşte, azi, sensibilitatea noastră postmodernă din acest mare liric apărut într-o epocă în care 
romantismul european abia se încheiase şi simbolismul îşi anunţase deja prin Baudelaire primele acorduri… Eminescu 
a devenit un model şi, cu timpul, un mit al spiritualităţii noastre". 
 Filozoful  Mircea Eliade, afirma despre Mihai Eminescu că: „este pentru fiecare dintre noi altceva. El ne-a 
relevat alte zări și ne-a făcut să cunoaștem altfel de lacrimi “.
 În "Viaţa lui Mihai Eminescu” (1932), G. Călinescu a scris aceste emoţionante cuvinte despre moartea 

poetului: “Ape vor seca în albie şi peste locul 
îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi 
câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, pînă 
când acest pământ să-şi strîngă toate sevele şi 
să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria 
parfumurilor sale”.

La 172 de ani de la naștere, Biblioteca 
Județeană Dinicu Golescu Argeș a evocat figura 
lui Mihai Eminescu, „cel mai mare poet, pe care 
l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul 
românesc” (G. Călinescu). 

       
Drd. Cristina Baciu

Bibliotecar,
Compartimentul Evidența Documentelor și 

Statistică de Bibliotecă,
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Români în conștiința universală.
Mircea Eliade (13 martie 1907-22 aprilie 1986)

 Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat evenimentul cultural Români în conștiința 
universală. Mircea Eliade (13 martie 1907-22 aprilie 1986), expoziție de cărți, enciclopedii și dicționare din 
colecțiile de documente ale bibliotecii, dedicată împlinirii a 115 ani de la nașterea marelui scriitor și filosof 
român. Expoziția a putut fi vizitată de  către public în holul principal al instituției, în perioada 15 martie -1 
aprilie 2022. 
 Mircea Eliade a fost un spirit enciclopedic, renascentist, care a creat o vastă și variată operă. Criticul 
literar Alexandru Piru afirma: „Este greu de spus dacă vocația filozofico-științifică a născut pe cea literară la 
Mircea Eliade, istoric al religiilor, astăzi de reputație mondială”.
Viața și opera scriitorului român este reflectată în marile enciclopedii și dicționare ale lumii, pe care le regăsim în 
vitrinele expoziției: Enciclopedia Universală Britanică (București, Litera, 2010);  Aurel Sasu. Dicţionarul 
biografic al literaturii române (Piteşti, Paralela 45, 2006); Alex Ştefănescu. Istoria literaturii române 
contemporane: 1941-2000 (Bucureşti, Maşina de scris, 2005); The Encyclopedia of Religion (New York, 
Macmillan, 1995); George Călinescu. Istoria literaturii române: De la origini pînă în prezent (Bucureşti, Minerva, 
1982). 
 Autor a peste 1.500 de cărți, eseuri și articole de specialitate, Mircea Eliade s-a bucurat de o atenție 
deosebită în lumea cercetătorilor, fiindu-i dedicate peste 500 de lucrări omagiale privind activitatea și 
personalitatea sa creatoare. Câteva exemple din lucrările prezente în expoziție sunt: Eugen Simion. Mircea Eliade: 
Nodurile și semnele prozei (Univers Enciclopedic, 2005); Ioan Petru Culianu. Mircea Eliade (Polirom, 2004); 
Dumitru Micu. Mircea Eliade: Viaţa ca operă, opera ca viaţă (Constelaţii, 2003); Mircea Handoca. Mircea Eliade: 
Biobibliografie (Jurnalul literar, 1997); Adrian Marino. Hermeneutica lui Mircea Eliade (Dacia, 1980).     
 Dintre lucrările de memorialistică ale autorului aflate în expoziție menționăm: Romanul adolescentului 
miop (publicat de M. Handoca în 1989); Jurnal (2 volume, 1993), Memorii (1991), Încercarea labirintului (2000). 
Mircea Eliade publică nuvele și romane fantastice, devenind cel mai important prozator român al genului: 
Întoarcerea din rai (1934); Lumina ce se stinge (1934); Domnișoara Christina (1936); Șarpele (1937); Nunta în cer 
(1938); Nopți la Serampore (1940); Secretul doctorului Honigberger (1940); La țigănci (1969);  În curte la Dionis 
(1977); Nouăsprezece trandafiri (1980).  
 În eseistica românească a lui Eliade (Solilocvii, 1932; Oceanografie, 1934;  Fragmentarium, 1939; Insula lui 
Euthanasius, 1943) exaltă noțiunile de experiență, neliniște și aventură. Alte opere importante sunt: Huliganii (1935), 
India (1936), Mitul eternei reîntoarceri (1949), Sacrul și profanul (1956), Noaptea de Sânziene (1970). 
 Scriitor, istoric al religiilor, filozof și profesor român, Mircea Eliade s-a născut pe 13 martie 1907 la București. 
Urmează cursurile liceale la Liceul "Spiru Haret", iar din 1925 devine student al Facultății de Litere și Filozofie din 
București. După susținerea tezei de licență, studiază sanscrita și filozofia hindusă la Universitatea din Calcutta, locuind 
o perioadă în casa profesorului Dasgupta, unde o cunoaște pe fiica acestuia, Maitreyi.  Experiența trăită în India o  
valorifică  în capodopera Maitreyi (1933), cel mai izbutit roman de dragoste exotic românesc. Din anul 1957, Mircea 
Eliade se stabilește definitiv în SUA, activând ca profesor al Catedrei de Istorie a Religiilor de la Universitatea din 
Chicago, catedră care îi poartă numele din anul 1985.  
 Preocupat de spiritualism, Eliade se va ocupa (după doctoratul de la Calcutta cu o teză despre originile misticii 
indiene) de tradiții, mituri, simboluri și mai ales de istoria religiilor, devenind îndeosebi în acest domeniu o autoritate 
recunoscută pretutindeni.
Una dintre lucrările sale științifice remarcabile este Istoria credințelor și ideilor religioase (2 volume, 1976-1978), unde 
pune în evidență, după cum afirma autorul însuși „unitatea fundamentală a fenomenelor religioase și, în același timp, 
noutatea inepuizabilă a expresiilor lor”. 
 Esențială este lucrarea De la Zalmoxis la Genghis-Han: Studii comparative despre religiile și folclorul Daciei și 
Europei orientale (Paris, 1970), câteva dintre capitole fiind: Dacii și lupii, Zalmoxis, Meșterul Manole și mănăstirea 
Argeșului. Lucrarea a fost tradusă în engleză (1972), în italiană (1975), în niponă (1976), făcând cunoscute miturile 
românești în întreaga lume.
 Eliade devine membru al Academiei Americane de Arte și Științe în 1966 și primește mai multe doctorate 
Honoris Causa. S-a stins din viață la 22 aprilie 1986 la Chicago. Din anul 1990 este membru post mortem al 
Academiei Române.

       Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar,

                                                       Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă,
                                                                                   Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Pitești.  Pagini de istorie culturală - 
634 de ani de la prima atestare documentară

 Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat expoziția  „Pitești. Pagini de istorie 
culturală - 634 de ani de la prima atestare documentară”, cu documente din colecțiile bibliotecii, dedicată 
Sărbătorii Zilelor Municipiului Pitești. Expoziția a putut fi vizitată de către public în perioada 17-31 mai 2022,  
în holul principal al instituției. 
 În data de 20 mai 2022 s-au împlinit 634 de ani de la prima atestare documentară a orașului Pitești. În 
lucrarea „Istoria Municipiului Pitești” (București, Editura Academiei, 1988), cei trei autori Petre Popa, Paul 
Dicu, Silvestru D.Voinescu afirmă că: „este atestată documentar, printr-un act oficial, localitatea noastră 
medievală, la această dată, Mircea cel Bătrân/ Mircea cel Mare, domnul Țării Românești (1386-1418), dăruind 
Mănăstirii Cozia (Vâlcea), printre alte proprietăți și o moară în hotarul Piteștilor”. În 16 august 1481, Basarab 
cel Tânăr, domnul Țării Românești (1477-1482), emitea un hrisov datat la Pitești, ceea ce presupunea folosirea 
localității, ocazional, ca reședință voievodală, iar la 1 aprilie 1510, Vlad cel Tânăr, domnul Țării Românești 
(1510-1512), emitea un hrisov special, în care apare, pentru prima dată, denumirea „orașul Pitești”. În perioada 
1512-1521, în timpul domniei lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești conferea orașului Pitești, calitatea 
de „reședință oficială”, dintre cele 19 hrisoave emise aici, cele mai importante datând din: 22 noiembrie 1517, 
scris în noile curți din Pitești; 18 ianuarie 1518, elaborat în minunatul foișor al Piteștilor; 6 mai 1519, dat în scaunul 
Pitești; 11 iulie 1519, semnat în Cetatea Pitești. 
 La Pitești și în zona înconjurătoare s-au desfășurat importante episoade ale marilor evenimente, care au 
trasat drumul făuririi statului modern român, unitar și independent. Revoluțiile din 1821 și 1848, Unirea 
Principatelor Române la 1859, Războiul pentru cucerirea Independenței României din 1877-1878, au găsit în rîndul 
piteștenilor suport trainic și însuflețire. Orașul Pitești a jucat un rol de mare importanță și în planul strategic al 
revoluției lui Tudor Vladimirescu, mulți dintre locuitori fiind înrolați în oastea revoluționară. La Golești, 
conducătorul revoluției, în retragerea de la București, și-a organizat tabăra militară. Aici avea să-și trăiască ultimele 
zile ale vieții. Domnitorul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, în vizită la Pitești, a stabilit o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea urbanistică a orașului, printre ele fiind și construirea unui local reprezentativ pentru primărie. 
 Expoziția de documente dedicată Zilelor Municipiului Pitești cuprinde dicționare, albume, ghiduri, 
monografii, antologii, lucrări reprezentative pentru comunitatea argeșeană, scrise de personalități locale, despre 
istoria și geografia județului Argeș, despre principalele instituții de cultură și învățământ din Pitești, cărți relevante 
despre activitatea politică, despre generali piteșteni și argeșeni, experimentul Pitești, cetățeni de onoare ai județului, 
eroi și veterani de război, scriitori argeșeni și presa de-a lungul vremii în județul Argeș. Lucrări ilustrative despre 
istoria județului sunt: Teodor Mavrodin, „Istoria judeţului Argeş” ( Piteşti,  Cultura, 1980);  Petre Popa, Paul Dicu, 
Silvestru D. Voinescu, „Piteşti- pagini de istorie” (Piteşti, Tipografia Argeş, 1986); Vasile Novac, “Generali argeşeni”, 
2 vol., (Piteşti, Nova Internaţional, 2006); col. (r) dr. Cornel Carp, lt. col. dr. Petrişor Florea, Vasilica Manea, dr. Cornel 
Ţucă (coordonatori), “Istoricul Regimentului 4 Dorobanţi Argeş:1877-1946” (Piteşti, Pământul, 2008); Sabina 
Cantacuzino, “Din viața familiei I.C. Brătianu”, 2 vol. (București, Humanitas, 2013).
 Despre dezvoltarea învățământului, a școlilor și liceelor  în Pitești,  semnificative sunt lucrările expuse: Iosif 
Antohi și Gheorghe Pîrnuţă „Învăţămîntul în Argeş în secolul al XVIII-lea” (Piteşti, S.n., 1965); Ion M. Dinu, 
„Monografia şcolii normale şi a liceului Alexandru Odobescu, Piteşti. 50 de ani de la înfiinţare 1919-1969” (Piteşti, S.n., 
1969);  Marin Manu Bădescu, „125. Omagiu. Liceul "Nicolae Bălcescu" Piteşti: 1866-1991” (Piteşti, Casa Corpului 
Didactic, 1991);  Petre Popa, „Monografia Universităţii din Piteşti” (Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2004); 
Gabriela Pendiuc (coord.), “Şcoala populară de artă şi meserii Piteşti“ (Geamăna, Tiparg, 2012).
 Începând cu perioada interbelică, s-au construit edificii publice reprezentative și s-a diversificat viața culturală a 
orașului Pitești. Dintre lucrările prezente în expoziție amintim: Silvestru D.Voinescu, “Un secol de activitate corală în 
Piteşti” (Piteşti, Comitetul judeţean pentru cultură şi artă Argeş, 1971), lucrare cu autograful autorului; Sevastian Tudor, 
“Instituţiile de cultură judeţene: istoric, activităţi desfăşurare, propuneri” (Piteşti, S.n., 1995); Titică Predescu, „Istoria 
Baroului Argeş” (S.l., Rao, 2003); Sevastian M. Tudor, “Teatrul "Al. Davila" Piteşti: 60 de ani de existenţă: 1948-
2008” (Piteşti, Paralela 45, 2008), lucrare ce conține autograful autorului şi al actorului George Motoi. 
 Din activitatea editorială și științifică a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș, câteva exemple din 
lucrările pe care le regăsim în expoziție sunt: Octavian Mihail Sachelarie, „Album bibliofil: Biblioteca Judeţeană 
Argeş Dinicu Golescu”; Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru D. Voinescu „Piteşti - Tradiţie şi contemporaneitate”; 
Margareta Tudor, „Catalogul cărţii vechi româneşti din Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş”; Nicolae 
Rizescu, “600 cărţi argeşene apărute până în anul 1948. Catalog”.

       Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar,

                                                       Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă,
                                                                                   Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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191 de ani de la adoptarea 
Regulamentului Organic al Țării Românești

 Anul acesta se împlinesc 191 de ani de la adoptarea Regulamentului Organic al Țării Românești, 
primul act cu valoare de lege fundamentală, ce a instituit pentru prima dată principiul separației puterilor în 
stat, deschizând astfel calea spre modernizarea societății românești, dar și pentru realizarea unirii Principatelor 
Române.   
 În urma războiului ruso-turc din 1828-1829, încheiat cu victoria Imperiului Rus asupra celui Otoman, 
a fost ratificat Tratatul de pace de la Adrianopol, semnat pe 14 septembrie 1829. Prin acest Tratat de pace, Rusia 
a devenit putere protectoare a Principatelor Române, fiind limitată suzeranitatea Imperiului Otoman, 
manifestată, în continuare, prin plata tributului și confirmarea domnitorilor. Pentru Principatele Române, 
tratatul prevedea recunoașterea domniei pe viață a principilor aleși, fixa hotarul dintre Imperiul Otoman și 
Muntenia, pe talvegul Dunării și prevedea restituirea către Țara Românească a raialelor Brăila, Giurgiu și Turnu 
Măgurele. De asemenea, tratatul stipula, în mod expres, adoptarea, pentru cele două țări române, a unor 
reglementări interne care să se constituie în adevărate legi fundamentale.
 Astfel, în perioada 1828-1834, când Principatele Române s-au aflat sub ocupație militară rusă, două 
comisii boierești: una în București (constituită din banul Grigore Băleanu și vornicul Gheorghe Filipescu - numiți 
de imperialii ruși; logofătul Ștefan Bălăcean și hatmanul Alexandru Vilara - aleși de Adunarea Obștească a 
Valahiei) și, o alta din Iași, au redactat pentru Țara Românească și, respectiv, pentru Moldova primele legi 
fundamentale cu rol de Constituție, numite „Regulamente Organice“. Acestea conțineau prevederi asemănătoare 
pentru cele două țări române și au fost adoptate în 1831 în Țara Românească și în 1832, în Moldova. 
 O prevedere nouă, modernă, ce urma să aducă Țara Românească și Moldova în rândul țărilor europene 
avansate din punct de vedere al adoptării ideilor progresiste ale epocii, era introducerea principiului separării 
puterilor în stat. Potrivit acestui principiu, puterea executivă era exercitată de Domn și de Sfatul Domnesc, puterea 
legislativă era reprezentată de Adunarea Obștească Ordinară, iar cea judecătorească urma să se exercite prin 
instanțele de judecată și prin Înaltul Divan Domnesc, ca instanță supremă.  
 Potrivit prevederilor „Regulamentului Organic al Țării Românești“, Domnul era ales pe viață de Adunarea 
Obștească Extraordinară convocată special pentru acest eveniment. Astfel, în articolul 26 al Regulamentului 
Organic, la Secțiunea a III-a, intitulată „Chipul alegerii Domnului“, se prevedea: „Domnul se orânduește pentru toată 
viiața lui. El trebue să aibă vârstă de patruzeci de ani deplin, să fie din familie a căriia nobilitate să se sue cel puțin la 
moșul său și a căruia naturalizație, potrivită cu obiceiurile Țării, să înceapă dela tatăl său. El se va alege numai dintre 
boerii cei mai destoinici și carii vor avea rangurile de ban <sau> de dvornic de Țara de Sus sau de Țara de Jos [...]“.     
 După alegerea Domnului, Adunarea Obștească Extraordinară, alcătuită în Țara Românească din 190 de 
reprezentanți, era dizolvată (art.43 al Regulamentului Organic).
 De asemenea, prin „Regulamentul Organic al Țării Românești“ se cerea: constituirea bugetului statului, 
refacerea armatei, organizarea justiției, reorganizarea sistemului fiscal, înființarea unei miliții naționale și organizarea 
învățământului în limba română, care a fost declarată limbă oficială.  

„Regulamentul Organic al Țării Românești“ în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș

 Aflat în fondul Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș,  „Regulamentul Organic 
al Țării Românești“ atrage atenția atât a pasionaților de istorie, cât și a bibliofililor, îndrăgostiți de cărțile vechi și rare. 
Publicat la București, în anul 1832, la un an de la adoptarea sa, din 1831, „Regulamentul Organic al Țării Românești“ are 
195 de pagini plus anexele, este tipărit pe hârtie cu filigran și are ilustrată, pe prima copertă, stema Țării Românești. 

Volumul aflat în Colecțiile Speciale ale 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, tipărit 
în limba română cu caractere chirilice, se află într-o 
stare de conservare bună, având în vedere vechimea 
considerabilă a acestuia. 

Gabriela Tomescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Regele Ferdinand și Regina Maria
Inaugurată de Ziua Regalității, pe 10 mai 2022, expoziția „Regele Ferdinand I Întregitorul și Regina 

Maria, în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“Argeș cuprinde facsimile după cărți 
poștale circulate sau necirculate, ilustrații din albume editate de Muzeul Militar sau Muzeul Național al 
României, cărți - „Două portrete“ (autor Principesa Martha 
Bibescu), „Ferdinand și Banatul. Album comemorativ“, 
„Memorial des Allies“ (volum monumental, ce cuprinde 
gândurile și impresiile conducătorilor sau demnitarilor din cele 
30 de state participante la Primul Război Mondial), „Marea frescă 
a Ateneului Român“- autor, pictorul piteștean, Costin Petrescu). 
 Expoziția poate fi vizitată de cei interesați, în perioada 10 
mai- 30 iunie 2022, în holul instituției, la etajul al II-lea. Aceasta 
ne prezintă, în mod incitant, viața de familie a celor doi suverani, 
pasiuni (participarea M.S. Ferdinand la vânători organizate), 
viața publică a familiei regale (vizite la „Industria Lânei“ sau la 
Uzinele de Fier de la Reșița, inaugurări, deschiderea expoziției 
zootehnice de la Timișoara), implicări în acțiuni umanitare de 
strângere de fonduri pentru construirea unor dispensare și 
pregătirea unor infirmiere rurale – „Dați Reginei voastre pentru copii<i> țărei!“, inițiată de Regina Maria; dar și 
implicarea deplină a celor doi suverani, în timpul Primului Război Mondial: prezența pe front, în tranșee, a regelui 
Ferdinand, decorarea soldaților ce s-au remarcat în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz, susținerea morală și 
alinarea suferințelor răniților de către Regina Maria, prezentă în aceste fotografii, în uniforma de infirmieră a Crucii 
Roșii.  
 Organizată cu ocazia împlinirii în 2022, a 100 de ani de la încoronarea suveranilor la Alba Iulia, ca „regi ai 
tuturor românilor“, expoziția realizată de Gabriela Tomescu, bibliotecar în cadrul Secției Colecții Speciale, a 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, se dorește a fi un omagiu pentru ceea ce au realizat Regele Ferdinand și 
Regina Maria, împreună cu clasa politică de atunci, și anume - visul de aur al românilor - unirea tuturor teritoriilor 
locuite de români și realizarea României Mari.        

Gabriela Tomescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Expoziția ,,Actualitatea interbelică în caricatură” organizată de Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș, în 
perioada 10 ianuarie – 31 martie 2022, își propune să aducă în prim plan contextul realității din perioada interbelică, din 

punct de vedere economic, politic, social apelând la caricatură, ca instrument de 
ironizare a moralului.
 Din punct de vedere vizual, suntem purtați prin această poveste, prin 
intermediul unei serii de colaje alcătuite din epigrame alături de caricaturi savuroase 
din presa interbelică, combinate într-o manieră modernă, dar fără a altera urma pe 
care timpul a așezat-o asupra lor. 
 Nostalgia își face simțită prezența la vederea acestor epigrame, în fața 
fotografiilor vechi, nu întotdeauna excepționale; simplul fapt că redau o perioadă 
dispărută face privitorul să fie parcă mai interesat decât de contemporaneitate.  
 Chiar dacă atunci când ne referim la perioada interbelică, gândul ne duce către 
acea viață boemă, liniștită, când oamenii de toate vârstele, indiferent de condiția 
socială, frecventau cu plăcere parcurile și grădinile publice, restaurantele și terasele 
atrăgătoare, expoziția vrea să aducă în atenția publicului o oglindă satirică a ceea ce s-
a petrecut, de-a lungul timpului, în societate.

        Mihaela Nicolescu
 Bibliotecar,

        Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
                   Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș

Actualitatea interbelică în caricatură
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ź Școala de vară ASTRA
 
 Biblioteca Județeană „Astra” din Sibiu organizează, în perioada 24-26 August 2022, cea de-a doua 
ediție a Școlii de vară ASTRA, „inițiativă de educație non-formală care are drept obiectiv, transferul de 
cunoștințe și abilități cu un înalt grad de noutate pentru domeniul științelor informării și documentării.” 

Prezentările și aplicațiile practice vor aborda următoarele teme:
- Educarea utilizatorilor bibliotecii pentru evaluarea informațiilor – Robert Coravu (lector univ. dr., 

Universitatea din București);
- Noi valențe ale înregistrărilor bibliografice – Nicolaie Constantinescu (drd., Universitatea 

„Transilvania” din Brașov; cadru didactic asociat, Universitatea din București);
- Koha, o soluție open source pentru managementul documentelor de bibliotecă – Lenuța Ursachi (drd., 

Universitatea din București; șef birou, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați);
- Patrimoniu digital – Silviu Borș (lector univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu).
Detalii: 
https://anbpr.org.ro/index.php/scoala-de-vara-astra-editia-a-ii-a/?fbclid=Iw AR0Cvhye2sTcbpW-gVg-

fzU8cr_kcQ1kfMoLjTJ-a0FxzjQLystYcnffBSE

70 de ani de bibliotecă publică locală
Biblioteca Orășenescă Topoloveni a organizat, cu prilejul celor 70 de ani de bibliotecă publică locală, o serie de 

evenimente care s-au aflat în debutul manifestărilor dedicate zilelor orașului Topoloveni la 601 ani de atestare 
documentară a localității.

Primul eveniment, “Să ne cunoaștem tinerele talente din comunitate”, a avut ca grup țintă copiii cu vârsta până în 
15 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 online ca urmare a colectării de materiale, diplome, lucrări care să le susțină talentul. Prin 
acordurile de imagine semnate de părinți, în perioada 1 - 16 iunie 2022, tinerii talentați au fost promovați pe pagina de 
facebook a bibliotecii.

Pentru a-i prezenta în continuare, s-a alcătuit un catalog ce poate fi consultat la bibliotecă. Toți participanții – 26 
de copii - au primit diplome, un premiu simbolic creat la imprimanta 3D a bibliotecii, obținuță în cadrul proiectului Code 
Kids (un fluier sau o cupă) cât și mici atenții din partea Primăriei care ne susține de fiecare dată în demersurile culturale.

Cea de-a doua activitate, ”Colocviul bibliotecarilor la ceas aniversar - 70 de ani de bibliotecă publică locală în 
Topoloveni”, a constat în întrunirea bibliotecarilor din: Pitești –dna. Mihaela Penaru, Curtea de Argeș - Marian Ghiță, 
Rucăr - Magda Pătran, Leordeni - Narcisa Negulei, Beleți-Negrești - Ionela Bondoc, Aninoasa - Izabela Iarca, Bogați - 
Loredana Ciucă, Călinești – Mihaela Toma, Cetățeni – Claudia Ologu.

 În prima parte a evenimentului a avut loc prezentarea înființării și evoluției în timp și spațiu a bibliotecii cât și a 
persoanelor care s-au dedicat activității de bibliotecar din acești 70 de ani de funcționare neîntreruptă!

În cea de-a doua parte a evenimentului, s-au împărtășit idei, proiecte, informații utile în dezvoltarea serviciilor de 
bibliotecă pentru a veni în sprijinul comunității și am creat echipe de lucru pentru a proiecta o bibliotecă ideală în care și-
ar dori să activeze orice bibliotecar. Astfel, am încercat să punem bazele unui proiect viitor comun: Ora de film în 
bibliotecă!

Toți cei prezenți au fost premiați pentru dăruirea, implicarea și devotamentul în activitate!
Pe final, am mers să vizităm Biserica monument cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (ce datează din 

1706) și Școala Muzeu “Mitropolit Daniil Topoloveanu” din satul Inuri, unde ne-am încărcat cu energie pozitivă și 
ne-am întors în timp amintindu-ne de vechile îndeletniciri și tradiții!

	Anca Vasiliu 
Bibliotecar,

Biblioteca Orășenească
Topoloveni
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