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Conferința Națională 
„Biblioteci Verzi și digitale”

EDITORIAL

Î
n perioada 5-7 octombrie 2022, a avut loc Conferința Națională „Green 
and Digital Libraries”, organizată de către Asociația Națională a 

Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România și Europe Direct Gorj, prin 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj.

Într-o lume care trece prin schimbări majore, provocate de efectele 
schimbărilor climatice, ale pandemiei de COVID 19, precum și de 

transformarea digitală a societății, bibliotecile și bibliotecarii sunt determinați să 
găsească noi modalități de adresare a publicului.

Avându-l ca moderator pe jurnalistul TV Mihai Rădulescu, Conferința 
”Biblioteci Verzi și Digitale” s-a dorit a fi un loc de întrunire pentru dezbateri 

susținute despre procesul de transformare verde și digitală a societății, despre necesitatea 
de a ne adapta la schimbările erei moderne și despre importanța bibliotecilor în 
responsabilizarea publicului larg privind utilizarea resurselor și integrarea digitalului în toate 
aspectele vieții. 

Participanții au putut participa la ateliere despre oportunități de educație digitală, 
robotica și mediul înconjurător, utilizarea realității augmentate în crearea și 

accesarea de conținut digital, educația media prin biblioteci, marketing digital pentru biblioteci. 

Din partea Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș au participat reprezentanții 
Centrului Europe Direct Argeș. Misiunea Centrului Europe Direct Argeș a fost aceea 

de a aduce în atenția publicului exemple de bune practici pe care le-am dezvoltat de-a lungul anului 
2022 în Rețeaua Europe Direct, în concordanță cu subiectul conferinței, și de a stabili contacte și 
conexiuni viitoare.

Astfel, în cadrul conferinței, Europe Direct Argeș a contribuit cu prezentări în plen despre 
nevoia de schimbare și adaptare a bibliotecilor publice la standarde europene și ateliere cu 

exerciții interactive despre importanța securității cibernetice în scopul promovării educației 
cibernetice prin mesaje puternice de conștientizare.

De asemenea, au fost promovate producțiile audio-video de scurt mesaj realizate de tinerii 
voluntari ai Centrelor Europe Direct Argeș și Europe Direct București, participanți în 

cadrul Școlii de vară „Think before you click” care a avut loc în luna iulie 2022, reprezentând 
rezultatele finale ale taberei.

Evenimentul a avut loc în județul Gorj, fiind adresat bibliotecarilor și reprezentanților 
Centrelor Europe Direct din România. 

Ionela Neț
Consilier comunicare,

Centrul EUROPE DIRECT din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș
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Ca în fiecare vacanță de vară, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș și-a așteptat cei mai 
îndrăgiți dintre cititori, în luna iulie, să participe la cursurile și atelierele 
creative desfășurate în cadrul proiectului Biblioteca din vacanță.

Zâne, spiriduși, vrăjitoare bune sau rele, lupi, pisicuțe, dar și 
alte personaje și eroi din povești, cu toții și-au dat întâlnire la bibliotecă. 
Ocazia a fost una deosebită! Programul demn de vacanța cea mare a 
cuprins ateliere și cursuri bogate în informații noi, dar și multă 
distracție!

 Vacanță cu „gust” de distracție - experimentele trăsnite, 
joaca, lectura și zâmbetele largi de pe chipurile participanților noștri s-
au îmbinat de minune în cadrul primului nostru atelier.

 Carte cu personalitate - inedita activitate i-a purtat pe 
participanții noștri, în lumea cărților cu personalitate. De această data, 
oprirea a fost făcută în secția Colecții Speciale. Aici au descoperit 
informații despre cum să își construiască propriul ex-libris, ce 
înseamnă o literă ornată sau din ce anume erau confecționate coperțile 
cărților de odinioară.

 Zâmbiți, vă rog! – atelier practic de fotografie  în care 
participanții au aflat informații și reguli despre lumina, compoziția, 
diafragma și timpul de expunere, specifice aparatului de fotografiat.

 ScienceLab – atelier de distracție pentre cei mici, 
deoarece nu există nimic mai amuzant decât să descoperi ceea ce se află 
în spatele unor anumite fenomene sau să afli ce se întâmplă atunci când se combină două substanțe diferite.

 Secretul din papirus - o zi de vacanță perfectă pentru a învăța ceva nou și interesant. Împreună cu 
Gabriela Tomescu, colega noastră de la Secția Colecții Speciale, copiii au descoperit câteva din tainele Egiptului Antic: 
piramide, hieroglife, faraoni și temple.

 Like! Follow! Share! - Cu ajutorul exemplelor personale, participanții au descoperit atât posibilitățile pe 
care le oferă rețelele sociale virtuale, cât și bunele practici necesare pentru utilizarea acestora în deplină siguranță.

 Poftiți la știință! – Și de această dată experimentele fascinante și pline de culoare au adus multă bucurie 
poznașilor noștri participanți.

 Citește! Fotografiază! Postează! – Concurs de fotografie. Tema provocării a fost cartea, iar marele 
câștigător a fost desemnat în urma aprecierilor obținute pe pagina de Facebook Biblioteca Tinerilor Argeseni.

De la netiquette la cyberbullying 
– care este fenomenul cu impact negativ 
asupra spațiului virtual – cyberbullying? 
Acesta a fost subiectul dezbătut de 
participanți, în cadrul atelierului.

Joacă-te și distrează-te învățând! 
-  ultimul atelier din această vară a fost 
plin cu multă energie și prieteni alături!

Bună dispoziție, carte, lectură, 
joc și joacă, toate acestea au reprezentat 
ingredientele magice ale unei veri de 
neuitat, la bibliotecă.

Oana Antonescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș

Biblioteca din vacanță
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Caracteristicile României sunt unice în Europa, țara noastră bucurându-se de îmbrățișarea Carpaților, 
cu zone complet sălbatice și de frumusețea mereu proaspătă a Deltei Dunării, ca și de câmpii întinse, presărate 
cu mici comori naturale și culturale. Oamenii îmbogățesc acest tezaur natural prin tradițiile păstrate încă 
neschimbate și prin personalitatea caldă și inimoasă.

În acest context, la Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș, s-au desfășurat o serie de programe și 
evenimente de informare despre tot ce reprezintă România.

Proiectul ”Drag de România” s-a desfășurat pe o 
perioadă de cinci luni, în cadrul fiecărei activități 
dezbătându-se câte o temă referitoare la tot ceea ce este 
specific în România: tradiții, mâncare,  port, obiective 
turistice, locuri pentru care este unică în lume.

În cadrul primei teme ne-am plimbat prin cele mai 
minunate obiectice turistice, multe integrate în Patrimoniul 
Mondial UNESCO, sunt mărturie a unei istorii unice, cu o 
bază milenară de origine latină și cu moșteniri ale altor 
neamuri brave ale continentului. Poveștile și legendele 
acestor locuri au fascinant de fiecare dată, pe cei ce le-au 
trecut pragul.

Bucatele tradiționale a fost a doua temă. 
Gastronomia românească, în egală măsură ca și cultura, 
oglindește, prin fiecare preparat, fascinanta istorie a țării. 
Încă din timpuri străvechi, românii s-au îndeletnicit cu 
vânătoarea, agricultura și creșterea animalelor. Așa se face că, în bucătăria tradițională a acestor locuri, regăsim 
produse într-o gamă variată, de la vegetale și lactate, până la cele din carne. 

“Veșnicia s-a născut la sat”…așa spunea Lucian Blaga.
 A treia temă a fost despre tradiții, despre legătura țăranului român în privința vechilor cutume. Acestea par a fi 

pentru cei care le privesc din exterior, manifestări folclorice fabuloase. Pentru cei care le cunosc însemnătatea, știu că 
aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre relațiile interumane și despre relațiile oamenilor cu natura.

Portul popular românesc a fost al patrulea atelier. Întreaga artă populară (arhitectura, crestături în lemn, ceramica 
etc.) s-a născut și a dăinuit pe teritoriul țării noastre din cele mai vechi timpuri. Istoria ne-a spus că dacii erau îmbrăcați la 
fel ca țăranii noștri de la munte: „Îmbrăcămintea lor era un fel de tunică până la genunchi, strânsă c-o cingătoare peste 
mijloc, ițari largi legați la gleznă cu sfoară sau vârâți în opinci, pe deasupra o manta largă, fără mâneci, încopciată pe 
umăr. Mărturii despre originea portului românesc se văd pe Columna lui Traian și pe monumentul de la Adamclisi. 

Unic în România este tema cu care am finalizat acest proiect. Țara noastră este una dintre țările din Europa care 
deține unele din cele mai spectaculoase peisaje, obiceiuri, dar și bogății aparte. 

Picturile rupestre din peştera Coliboaia din Bihor, cel mai vechi papirus întreg din Europa, cerul din comuna 
Bozoriu, judeţul Buzău sunt doar câteva locuri care dau României unicitate.

Proiectul a fost unul de impact datorită numărului considerabil de copii care și-au arătat interesul și au participat 
activ la atelierele organizate. Cât de curând, vom veni în întâmpinarea micilor noștrii utilizatori și cu alte proiecte, cel 

puțin la fel de interesante.

Carmen Frîncu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Drag de România

https://ro.wikipedia.org/wiki/Columna_lui_Traian
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Ce este dezvoltarea personală pentru copii? Este o activitate dinamică și creativă care susține și ajută 
copilul să-și descopere resursele interioare, să dezvolte modalități proprii de găsire a soluțiilor la problemele 
pe care le întâmpină sau le poate întâmpina în existența sa. 

În perioada ianuarie – mai 2022, la Biblioteca 
Județeană Argeș s-a desfășurat proiectul de dezvoltare 
personală pentru copii ”Depinde de mine cine vreau să 
devin”, care a cuprins 5 activități lunare și s-a adresat 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 9-11 ani.

 Câteva dintre temele abordate au fost:  
Cei 3 F: furie, frică, frustrare 
În cadrul acestui atelier am discutat despre emoțiile 

negative și am descoperit împreună un set de metode de a 
stinge furia. Metodele noastre au avut ca scop să ne 
liniștescă atunci când suntem furioși și să ne ajute să fim 
mult mai calmi și eficienți. 

Conflictul, o stare sau o situație? 
În cadrul acestui atelier, participanții au identificat 

conflictele din viața lor, au descoperit care sunt cauzele 
conflictelor și cum să găsească soluții în care fiecare să aibă 
de câștigat. De asemenea, participanţii au fost rugați să povestească diferite exemple de conflict din propria 
experienţă sau din experienţa altora. În mod ideal, un conflict ar trebui să fie depăşit printr-o soluţie de tip câştig-
câştig.

Înfruntă grijile! Cum să facem față stesului și anxietății
La acest atelier i-am determinat pe cei mici să-și înțeleagă problemele, grijile și să se implice activ în rezolvarea 

lor. Primul lucru pe care trebuie să îl facă atunci când sunt îngrijorați este să vorbească cu ei însuși despre grija lor sau să 
găsească o persoană de ajutor cu care să vorbească, cum ar fi mama sau tatăl său. Și astfel, grijile își pierd din putere!

Vreau! Pot! Reușesc! 
Încredere, determinare, imaginație, provocare, viziune, pasiune, ambiție, obiective, obstacole, curaj, toate 

aceste cuvinte cheie definesc  MOTIVAȚIA și au fost discutate la atelier.
Capătă încredere în tine
La ultimul atelier, copiii au fost antrenați să descopere cât de multe lucruri sunt în stare să facă, au învățat cum să-

și dezvolte empatia, dar și cum să fie stăpâni pe ei în interacțiunea cu ceilalți.
Prin aceste ateliere ne-am propus să îi învățăm pe copii să-și dezvolte gândirea logică și strategică, flexibilitatea, 

atenția, încrederea în sine, comunicarea, 
creativitatea, perseverența, capacitatea de 
gestionare a emoțiilor și relaţiilor cu cei din 
jur.

Gabriela Rădulescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea 
Colecțiilor

Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș

Ateliere de dezvoltare personală pentru copii
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Școala de vară ”Think before you click”
Transformarea digitală domină agenda instituțiilor, companiilor, autorităților și consumatorilor din 

întreaga lume. Fie că vorbim despre urgențe medicale, schimbări climatice, despre îmbătrânirea populației sau 
alte provocări viitoare, tehnologiile digitale vor reprezenta instrumentul progresului și vor ajuta lumea să 
avanseze. Însă, digitalizarea accelerată aduce și provocări în sfera de securitate cibernetică. Aceasta va constitui 
o componentă esențială a vieții noastre, astfel încât soluțiile digitale pe care le utilizăm să fie sigure și fiabile. 

În acest sens, în perioada 27-30 iulie 2022, Europe Direct Argeș, în colaborare cu Europe Direct 
București, a organizat Școala de vară „Think before you click”, dedicată celor mai implicați voluntari din cadrul 
centrelor de informare europeană, având ca temă securitatea cibernetică.

Cursul de formare a avut loc în localitatea Căciulata din județul Vâlcea unde au fost desfășurate o serie de 
activități interactive, în cadrul cărora tinerii au învățat, prin intermediul metodei non-formale storytelling, cum să 
identifice idei și soluții pentru creșterea securității IT în contextul construirii propriei cetățenii digitale active.

Trainer la acest curs de formare a fost domnul Octavian Popa, manager superior DGPI în cadrul 
Directoratului Național de Securitate Cibernetică, care le-a oferit celor 16 participanți informații despre programe 
derulate de instituția reprezentată împreună cu Poliția Română, Ambasada Elveției și alte organizații și a prezentat 
Strategia de Securitate Cibernetică a României pentru perioada 2022-2027.

Tinerii au aflat cum pot preveni diferite atacuri cibernetice precum: ransomware, phishing, smishing, vishing, 
spoofing, DoS, DDoS, Botnet, Defacement și care este tipologia hackerilor (white, black, grey) cu motivațiile acestora 
de ordin financiar, strategic sau chiar ideologic. 

Au fost discutate aspecte referitoare la activitatea grupărilor de criminalitate cibernetică și a fost adus în atenția 
participanților termenul de cyberbullying în contextul în care, atât copiii, cât și adulții petrec din ce în ce mai mult timp 
conectați la internet, crescând riscul de a deveni victime în mediul online. 

În plus, interacțiunea umană în mediul online, diversificarea amenințărilor cibernetice, protejarea identității și a 
datelor personale în spațiul virtual, securitatea vieții private au fost alte subiecte de interes pentru participanți.

Pe parcursul cursului de formare, partea teoretică a fost îmbinată cu partea practică, astfel că tinerii au simulat 
diferite exerciții cibernetice, trecând prin etapele de planificare, gestionare și valorificare, unde au dat dovadă de 
creativitate și implicare. Folosind jocul de rol, aceștia au realizat patru povești digitale cu impact în evitarea atacurilor 
cibernetice cu scopul de a conștientiza pericolele ce îi pândesc în mediul online și de a promova măsurile de prevenție în 
materie de securitate cibernetică, bunele practici și acțiunile de bază în cazul unui atac cibernetic. 

Având în vedere rezultatele chestionarului parcurs prin răspunsurile oferite în sesiunea de recapitulare, 
participanții au acumulat o serie de cunoștințe specifice domeniului astfel încât să fie în măsură pe de o parte să se 
protejeze la nivel individual, iar pe de altă parte să ofere sfaturi și recomandări celor apropiați.

Mai mult decât atât, școala de vară a fost un bun prilej de dezvoltare a abilităților de comunicare ale tinerilor 
implicați și de perfecționare a competențelor 
lor digitale, rezultând adevărate producții 
audio-video cu mesaje de conștientizare în 
ceea ce privește securitatea cibernetică.

Educația constituie unul dintre pilonii 
viitoarei societăți din România, sens în care 
Centrul Europe Direct Argeș încurajează 
organizarea și a altor evenimente de acest gen, 
oferind sprijinul și disponibilitatea de a 
contribui activ în planificarea și construirea 
unor inițiative similare pentru tinerii din 
județul Argeș.

Georgeta – Elena Ștefan Nicolescu 
Consilier comunicare,

Centrul EUROPE DIRECT din 
cadrul

Bibliotecii Județene ”Dinicu 
Golescu” Argeș
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Câștigătorii concursului Bătălia Cărților 2022
Două zile de dezbateri, într-o organizare impecabilă,  în sala de conferințe a Bibliotecii Județene 

”Dinicu Golescu” Argeș, a avut loc ediţia a IX-a a Concursului Național de Lectură „Bătălia cărţilor“. 
Scopul concursului, organizat de Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș în colaborare cu Filiala 

Argeș a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, a fost de a stimula lectura 
în rândul copiilor şi adolescenţilor, de a promova cărţile de valoare destinate acestei categorii de vârstă şi de a 
atrage un număr cât mai mare de utilizatori la bibliotecă.  Concurenţii s-au dovedit bine pregătiţi, 
demonstrând că sunt iubitori de lectură.

Marele câştigător, la categoria de vârstă 11-13 ani, cel care a fost desemnat „Cititorul Anului” este Mihai 
Ștefan Coman, elev la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Pitești. La categoria de vârstă 14-18 ani, Cititorul 
Anului a fost desemnată Alexandra Cîrstea de la Colegiul Național ”Alexandru Odobescu” Pitești. Ambii au 
primit ca premiu o tabletă.

De asemenea, au mai fost acordate premii pentru ”Cea mai bună fişă de lectură”  pentru fiecare categorie de 
vârstă: 11-13 ani, Pilipouțanu Irina, Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” și 14-18 ani Manea Alexia, 
Colegiul Național ”Ion. C. Brătianu”.

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.  
Astfel, Cartea Anului la categoria 11-13 ani a 
fost desemnată ”Prietenul din viitor” de Camille 
DeAngelis, iar la categoria 14-18 ani, „Unul 
dintre noi minte” de Karen M. McManus. 
 Așteptăm cu nerăbdare ediția a X-a, cu noi 
concurenți și provocări!

Mihaela Penaru
Președinte ANBPR Argeș

În luna octombrie 2022, în cadrul Campaniei Time to Move, Centrul Europe Direct Argeș și Multiplicator Eurodesk 
Argeș au organizat sesiuni de informare despre oportunitățile de tineret existente în Europa cu privire la concursurile Time 
to Move, inițiativa DiscoverEU și alte programe europene precum Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate.

Activitățile s-au adresat tinerilor din comunele Aninoasa și Vlădești, de la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini 
din Mioveni, Liceul Tehnologic ”Victor Slăvescu” din comuna Rucăr, Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni 
doritori de experiențe de învățare prin programul Erasmus +. 

Aceștia s-au întâlnit cu Alina Popescu, Junior Software Engineer, studentă la Facultatea de Matematică și 
Informatizare,  care le-a povestit cum și-a descoperit pasiunea de a călători prin programul Erasmus+.

Participanții au cunoscut-o și pe Corina Hăbuc, studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care le-a captat interesul povestind cum a câștigat un permis de călătorie cu 
trenul, explorând Europa timp de 10 zile. 

Ana Stan,elevă a C.N. „I.C. Brătianu”, le-a povestit cum și-a creat singură propria aventură prin programul 
Erasmus+. 

George Tudose, student la ASE București și beneficiar al programului Erasmus+, a povestit cum a fost aventura 
legată de studiu în străinătate pentru el, care a fost procedura de aplicare la universitate și care au fost costurile de trai în 

Portugalia.
Partenerii campaniei noastre de informare au fost Biblioteca 

Comunală Aninoasa și Biblioteca Comunală Vlădești, Liceul 
Tehnologic Construcții de Mașini din Mioveni, Biblioteca 
Comunală Rucăr, Liceul Tehnologic ”Victor Slăvescu” Rucăr, 
Biblioteca Orășenească Topoloveni și Liceul Teoretic ”Ion 
Mihalache” Topoloveni, județul Argeș.

Ionela Neț
Consilier comunicare,

Centrul EUROPE DIRECT din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș

Uniunea Europeană în Argeș
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În perioada septembrie – decembrie 2022, Centrul Europe Direct Argeș a organizat o serie de acțiuni cu conținut bogat 
în informații menite să dezvolte tinerilor argeșeni cunoștințele lor despre Uniunea Europeană.

Astfel, tineri de la diferite licee și școli din Pitești, chiar și din Ștefănești, au aflat informații despre cum funcționează 
instituțiile comunitare, au descoperit care sunt simbolurile europene, au cunoscut cele mai atractive obiective turistice din 
țările europene, au descoperit oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru tineri prin programele europene, au aflat 
care sunt produsele românești tradiționale protejate în Uniunea Europeană și au construit un model de oraș așa cum și-l 

doresc în viitor, astfel încât să ajungă la standarde europene.
În cadrul activităților derulate au fost folosite mai multe metode 

de învățare non-formală prin care tinerii și-au testat cunoștințele 
dobândite, dezvoltându-și totodată și spiritul competitiv. 

Cei mai activi participanți au primit materiale informative cu 
tematică europeană, broșuri, hărți și pliante provenite de la Oficiul 
pentru Publicații al Uniunii Europene. 

Parteneri la activități au fost: Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, 
Liceul de Arte ”Dinu Lipatti”, Școala Gimnazială ”Ion Pillat”, Școala 
Gimnazială ”Ion Minulescu”, Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, 
Școala Gimnazială Traian din Pitești și Școala Gimnazială ”Vintilă 
Brătianu” din Ștefănești, județul Argeș.

Georgeta – Elena Ștefan Nicolescu 
Consilier comunicare,

Centrul EUROPE DIRECT din cadrul
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș

Sesiuni de informare despre Uniunea Europeană

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat în data de 30 
iunie 2022, în cadrul calendarului proiectului educational „Pași în lumea 
culturii și a creației”,  activitatea „Cititul  și scrisul – abilități pentru viață”, oră 
de lectură din creațiile proprii ale elevilor și dezbateri interactive referitoare la 
tema propusă. Parteneriatul este derulat în prezent de către Biblioteca 
Județeană „Dinicu Golescu” Argeș împreună cu Școala Gimnazială „Petre 
Țutea” din Boteni.

Prin eseuri proprii, copiii și-au exprimat atât de frumos gândurile și 
emoțiile, sensibilitatea, talentul și creativitatea, fiecare transmițând  propriul 
mesaj. Copilăria, școala, familia, natura, satul natal sunt câteva dintre temele 
abordate de către elevii Școlii Gimnaziale „Petre Țutea” din Boteni. Iată ce 
mesaj frumos ne-a transmis Andrei Nuțescu, elev în clasa a V-a, în eseul 
„Școala, atelier de înțelepciune”: „Drumul către libertate începe în școală. 
Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învățăm este cheia spre 
viitorul nostru... așadar să mergem cu drag la școală!” 

Invitat special, domnul George Badea, profesor de filosofie la Liceul 
Teoretic “Ion Mihalache“ din Topoloveni, a propus o lecție despre ceea ce 
înseamnă această preocupare aleasă a lecturii, a scrisului și a creației în strânsă legătură cu filosofia, realizând un 
dialog firesc cu elevii . Cum spunea Petre Țuțea, patronul spiritual al Școlii Gimnaziale din Boteni: „Fără nemurire și 
mântuire, libertatea e de neconceput. Omul, dacă nu are în substanța lui ideea nemuririi și a mântuirii, nu e liber. 
Libertatea omului e partea divină din el”.  

În cadrul acestei întruniri, îndemnul adresat elevilor a fost acela de a citi foarte mult, învățarea fiind singura cale 
pentru formarea unui spirit selectiv, pentru a crește respectul și stima de sine, pentru a deveni oameni liberi.

Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar,

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

Activitatea „Cititul  și scrisul – abilități pentru viață”,
la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Festivalul de C*Arte, ediția a V-a
În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2022, s-a desfășurat, cea de-a V-a ediție a Festivalului de 

C*Arte ,,Triunghiul Cunoașterii: Carte, lectură, bibliotecă” organizat de Biblioteca Județeană ,,Dinicu 
Golescu” Argeș în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș, Primăria Municipiului Pitești și Inspectoratul 
Școlar Județean Argeș.

 La deschiderea acestuia, au participat vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Bughiu, 
managerul Muzeului Județean Argeș, Cornel Popescu, 
președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Pitești, Nicolae Oprea și, bineînțeles, gazda festivalului 
managerul Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescu” 
Argeș, sociolog dr. Octavian Mihail Sachelarie.

 Târgul de carte, găzduit în zona pietonală din 
fața instituției, a reunit edituri prestigioase din întreaga 
țară (Bookzone, Nomina, Paralela 45, Curtea Veche, 
Niculescu, Corint, Diana Press, All, Polirom, Girasol, 
Ecou Transilvan, Signatura, Nemira), iar pentru o 
perioadă de cinci zile, argeșenii iubitori de lectură s-au 
putut delecta răsfoind și cumpărând cărți din numeroase 
domenii. Totodată, ediția din acest an poate fi definită 
drept cea mai bogată în evenimente, numeroase 
personalități culturale naționale onorând cu prezența lor 
acest festival, îmbinând preocupările tuturor 
categoriilor de vârstă și oferind totodată un periplu 
fructuos în lumea culturală autentică. 

Cunoscutul Radu Paraschivescu, autor și traducător de mare succes a deschis seria evenimentelor editoriale 
cu volumul de tablete ,,Noi suntem români. Nimeni nu-i perfect” („Noi suntem români“ fiind titlul unui cântec 
patriotic. „Nimeni nu-i perfect“ este ultima replică din filmul ”Unora le place jazzul”).

Narcisa Suciu a lansat o invitație la autocunoaștere prin ,,Mamă povestește-mi despre tine!”, urmând ca apoi să 
intrăm în lumea istoriei, alături de istoricul și omul politic Ovidiu Raețchi, care a conferențiat despre ,,Diplomația 
salvării. Drepți între popoare și salvatori din politica externă. De la Holocaust până la crizele contemporane”.  

În continuare, iubitorii de frumos au mai avut ocazia de a savura momente inedite și de a-și descreți frunțile 
alături de marele actor și om de artă Horațiu Mălăele și a lui prelegere ,,Despre lectura la români”. 

Cunoscuta producătoare TVR Marina Almășan, a adus și ea în atenția publicului argeșean o confesiune scrisă în 
memoria fostului ei soț: „Ceasul iubirii… Cei 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu”, iar Părintele Vasile Ioana a oferit 
celor prezenți hrană pentru suflet. 

 Oamenii de cultură argeșeni și prietenii Bibliotecii și-au adus și ei aportul și au îmbogățit programul Festivalului: 
președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Pitești, Nicolae Oprea a lansat cartea ,,Puncte de reper în istoria literaturii 
române”, profesorul Nicolae Florentin Petrișor a avut o dublă lansare ,,Depresia” și ,,Trei fete”, psihologul clinician și 
psihoterapeut Elena Sachelarie, sub auspiciile editurii Niculescu, a conferențiat pe tema ,,Călătorie în lumea emoțiilor”. 

Nu putem de asemenea, să nu o amintim 
pe colega noastră, Simona Nagîț,  care și-a făcut 
debutul editorial, lansând primul dicționar al 
artelor plastice din Argeș și Muscel – secolele 
XVII-XXI intitulat ,,Formă și culoare”.

 Nu au lipsit nici evenimentele 
dedicate cititorilor și publicului junior, aceștia 
bucurându-se de atelierul creativ Aventura 
micilor exploratori, organizat de Secția 
Tinerilor.

 
Marius Motreanu

Bibliotecar, 
Compartimentul Comunicare, Media, 

Evenimente culturale și Editoriale
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 

Argeș
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Expoziția-document 
„Nicolae Titulescu – lider al diplomației 

românești și europene”
În prezența personalităților vieții politice și culturale argeșene - președintele Consiliului Județean 

Argeș, Ion Mânzină, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Bughiu, primarul Municipiului 
Pitești, Cristian Gentea, deputații PSD – Simona Bucura Oprescu și Nicolae Georgescu, directorul Muzeului 
Județean Argeș, Cornel Popescu, directorul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, Octavian Mihail 
Sachelarie și a invitatului special al evenimentului, fostul prim-ministru, 
prof. univ. dr. Adrian Năstase, joi 20 octombrie 2022, a avut loc la 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“ Argeș un eveniment de excepție: 
vernisajul expoziției - document „Nicolae Titulescu - lider al diplomației 
românești și europene“, urmat de conferința „Actualitatea lui Titulescu“, 
susținută de președintele Fundației Europene Titulescu, prof. univ dr. 
Adrian Năstase.

Derulată în cadrul proiectului „Nicolae Titulescu - 140 de ani de la 
nașterea omului de stat, juristului și diplomatului român de talie 
europeană“, expoziția a fost realizată de Fundația Europeană Titulescu, în 
colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe - Unitatea Arhive Diplomatice 
și Arhivele Naționale ale României, cu sprijinul Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu“ Argeș și al Consiliului Județean Argeș.

 Deschisă publicului în perioada 20 octombrie – 15 noiembrie 
2022, expoziția se dorește a fi un omagiu adus diplomatului, profesorului 
universitar, juristului și omului politic, Nicolae Titulescu (1882-1941). 

Personalitate marcantă a diplomației românești și europene, 
Nicolae Titulescu a avut un rol esențial în recunoașterea de către marile puteri a României Mari. A fost singurul român 
care a ajuns președinte al Ligii Națiunilor (predecesoare a ONU) și, de asemenea, singurul președinte care s-a bucurat 
de două mandate. Supranumit „Ministrul Europei“, datorită abilităților și realizărilor sale, Nicolae Titulescu a fost 
președinte al Academiei Diplomatice Internaționale, președinte de onoare al Comitetului Român al Reuniunii 
Internaționale pentru Pace și doctor honoris causa la universitățile din Bratislava și din Atena.

Alături de fotografii și documente originale, în expoziție pot fi admirate și obiecte personale, care au aparținut 
marelui diplomat, multe dintre ele expuse, pentru prima dată publicului: livretul militar, pașaportul, carte sa de vizită, 
jurnalele sale din anii 1920-1930, bicornul de diplomat, ciocănelul folosit în calitate de președinte al celei de-a XI-a 
sesiuni a Adunării Generale a Societății Națiunilor (Geneva, 1930), dar și distincții și medalii - Steaua României în grad 
de Mare Ofițer, acordată de Regele Carol al II-lea și medalia oficială a primei adunări a Societății Națiunilor.    

Multe dintre fotografiile expuse îl prezintă pe Nicolae Titulescu alături de mari oameni de stat, cu ocazia 
reuniunilor internaționale ale Ligii Națiunilor. De asemenea, expoziția mai cuprinde scrisori adresate de Nicolae 
Titulescu unor oameni politici importanți ai vremii, dar și documente: „Pactul de Organizare al Micii Înțelegeri“, semnat 
la Geneva, la 16 februarie 1933, „Convenția de definire a agresiunii“, încheiată la Londra, la 3 iulie 1933 și „Pactul 

Antantei Balcanice“, semnat la Atena, la 9 februarie 1934.
După vernisarea expoziției - document, președintele Fundației Europene 

Titulescu, prof. univ dr. Adrian Năstase a susținut conferința „Actualitatea lui 
Titulescu“, în care a subliniat rolul esențial pe care l-a avut marele diplomat într-o 
serie de decizii importante pentru România, cum ar fi semnarea Tratatului de la 
Trianon, prin care s-a consfințit „unirea Transilvaniei cu Regatul României“. 

Datorită activității sale prodigioase, remarcabilul om politic, jurist și 
profesor, membru titular al Academiei Române, orator de calibru, cu un talent 
anticipativ de excepție al evenimentelor, Nicolae Titulescu a fost considerat de 
mulți istorici, drept cea mai importantă personalitate internațională din perioada 
interbelică. 

Gabriela Tomescu
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Donația prof.univ.dr. Petre Popa în colecțiile
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș

 Născut la 16 august 1935, în satul Bocșa, județul Vâlcea, profesorul Petre Popa urmează Facultatea 
de Istorie din cadrul Universității București, în perioada 1953-1958. În anul 1974 obține titlul doctoral, în 
urma susținerii tezei „Contribuții argeșene la principalele momente din istoria poporului român”. În anul 
2000 obține titlul de profesor universitar al Catedrei de Istorie-Muzeografie din cadrul Universității din 
Pitești. Înzestrat cu vocația întemeierii, de numele său sunt legate multe înfăptuiri de-a lungul timpului: 
Mausoleul Mateiaș, Cartea Eroilor, Facultatea de Istorie a Universității din Pitești, Enciclopedia Argeșului și 
Muscelului. 
 Activitatea științifică și editorială a  prof. univ. dr. Petre Popa este bogată și diversificată,  alcătuită din 
volume de specialitate, cursuri universitare, teste didactice pentru bacalaureat și admitere în facultate, studii și 
articole de presă cu tematică istorică, participări la manifestări științifice. 
 La secția de Colecții Speciale din cadrul  Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș, în două vitrine 
separate se află Fondul Livia și Petre Popa, în număr de peste 275 de volume, dăruite bibliotecii de-a lungul anilor 
până în prezent de  istoricul și omul de cultură Petre Popa.  Donația (Fondul de carte Petre Popa) constă în volume 
de literatură și istorie, lucrări de autor, dar și lucrări primite de la alți scriitori, majoritatea cărților cu autograf și 
dedicații. Pe pagina de titlu a fiecărui volum regăsim ex-librisul „Fondul de carte Petre Popa (1935- ). 
Prof.univ.dr.istoric”, urmat de ștampila cu precizarea „Donație pentru Biblioteca Județeană Argeș, data și 
numărul”. Fondul de carte Livia Popa cuprinde 98 de cărți de pedagogie, istorie și critică literară, literatură, cultură 
și civilizație, fiecare având pe pagina de titlu ex-librisul cu mențiunea „Fondul de carte Livia Popa (1936-2001). 
Prof.Gr. I Limba română” și ștampila cu precizarea „Donație pentru Biblioteca Județeană Argeș, data și numărul”. 
 Majoritatea cărților au autograf și dedicații din partea autorilor. Lucrarea „Aduceri aminte” de Livia Popa 
(2002), are semnătura olografă și ex-librisul profesoarei de limba română, soția prof. Petre Popa. O dedicație către 
Livia Popa este scrisă de autorul George Sanda pe monografia „Otilia Cazimir” (1984): “Doamnei pref. Livia Popa, 
Cu cele mai alese sentimente de stimă și afecțiune, omagiu deosebit, George Sanda. 30 aprilie, 1986”.
 Între lucrările donate de profesorii Livia și Petre Popa regăsim nume importante ale personalităților locale 
argeșene, scriitori, profesori, istorici, jurnaliști, critici literari: Mihail Diaconescu, Vasile Novac, Silvestru 
D.Voinescu, Octavian Mihail Sachelarie, Marin Ioniță, Mihai Golescu, Nicolae Mecu, Elisaveta Novac, Dan Rotaru, 
Sergiu I.Nicolaescu, Miron Cordun, Ion Lică-Vulpești, Mircea Meleșteu, Ludmila Ghițescu, Iuliana Preduț 
Constantinescu.
 În „Dimineața poeților”, de Eugen Simion (1980), academicianul semnează o dedicație emoționantă: 
„Doamnei Livia și domnului Popa, gazde îndatoritoare într-un Pitești care, fără ei, mi-ar fi străin. Cu emoție, Eugen 
Simion, 6 mai 1982 “.  Volumul „Un om, un istoric, un destin. Omagiu profesorului Titu Georgescu”, editori Gheorghe 
Dumitrașcu și Ileana Georgescu (2016) are următoarea dedicație: „Domnului Petre Popa, prestigios istoric român, 
vâlcean prin obârșii, dar argeșean prin fapte, creator de cultură, cu prețuire din partea editorului, martie, 2017”. 
 Artistul argeșean Constantin Samoilă, îi scrie pe pagina de titlu a volumului „Cântând prin Europa” (2005): „ 
Distinsului profesor universitar dr. Petre Popa, personalitate remarcabilă a culturii, care a înobilat prin operele sale 
spațiul de spiritualitate al Argeșului”. „O viață printre cărți” (3 volume, 1997), de distinsul cărturar Silvestru D.Voinescu, 
director al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş timp de peste 40 de ani, are dedicația autografă a autorului, și se 
regăsește în Fondul de carte Livia Popa. Dramaturgul Paul Everac scrie următoarea dedicație pe volumul „ Încotro merge 
teatrul românesc?” (1975): „Domnului Petre Popa, această dedicație <pour la bonne bouche>, de la un autor rău și 
extenuat. Cu simpatie, Paul Everac”.  
 În perioada 1980-1988, profesorul Petre Popa a publicat în colaborare cu Paul Dicu și Silvestru D. Voinescu, 
patru volume referitoare la reședința județului Argeș: „Pitești: ghid de oraș” (1985), „Pitești pagini de istorie” (1986), 
„Istoria municipiului Pitești” (1988), “Pitești: Tradiție și contemporaneitate” (2008). Lucrările le regăsim în Fondul de 
carte Petre Popa, din cadrul secției Colecții Speciale a bibliotecii, două dintre ele fiind și în manuscris, cu autograf și 
dedicație.
 Un neobosit cercetător și om de cultură, profesorul Petre Popa continuă șirul lucrărilor publicate, cele mai 
recente fiind: „Mareșalul Ion/Ioan Antonescu și reședința Argeșului: consemnări istoriografice” (2017), „Pitești 630: 
Istorie. Cultură. Economie. Urbanism: Memento” (2018), „Pitești. Portrete postume pentru prieteni” (2018). 
Lucrările dețin autograful autorului  și se află la secția Colecții speciale și în manuscris. 
O nouă donație primită de curând din partea istoricului Petre Popa, constă în două mape cu facsimile de presă, unde 
au fost salvate articole adunate pe durata câtorva zeci de ani.   

Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar,

                                                       Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă,
                                                                                   Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Petre Țuțea, comemorat la 
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

„Definiția mea este Petre Țuțea- românul. Că de n-aș fi român, n-aș fi 
nimic. Sunt român prin vocație. Tot ce gândesc devine românesc. Am 
apărat interesele României în mod eroic, nu diplomatic. Prin iubire și 
suferință.”

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat în data de 28 
noiembrie 2022, evenimentul cultural „Comuna Boteni – istorie și 
cultură”, în cadrul căruia a fost comemorat marele eseist, publicist și 
filosof român Petre Țuțea (6 octombrie 1902-3 decembrie 1991), 
personalitate locală remarcabilă a comunei Boteni.  
 Activitatea face parte din proiectul “Pași în lumea culturii și a 
creației”, pe care Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”Argeș îl 
derulează împreună cu Școala Gimnazială „Petre Țutea” din Boteni, 
proiect în cadrul căruia elevii participă la bibliotecă la manifestări 
cultural-educative, dezbateri, expoziții, îmbogățindu-și astfel universul 
cunoașterii, pătrunzând în tainele lecturii și ale bibliotecii.  
 În cadrul acestei întruniri, invitat special, domnul George Badea, 
profesor de filosofie la Liceul Teoretic “Ion Mihalache“ din Topoloveni, 
afirma că: “Petre Țuțea, născut la Boteni, județul Argeș, n-a plecat 
nicicând și niciunde din spiritualitatea neamului românesc pe care l-a iubit ca nimeni altul. A iubit această țară fără 
limite de orice natură, crezând cu sfințenie că neamul românesc are nevoie în decursul istoriei sale de personalități 
marcante care să-i determine traiectoria ascendentă, de aceea s-a situat și se va afla veșnic între Dumnezeu și neamul 
său “. Domnul profesor, a propus o lecție despre ceea ce înseamnă această preocupare aleasă a filosofiei în general, 
realizând un dialog firesc cu elevii – urmași ai marelui filosof, fără să neglijeze patriotismul lui de netăgăduit. Într-un 
mod original, s-a realizat un paralelism deloc forțat între Socrate (în centrul filosofiei căruia a fost Omul) și Petre 
Țuțea, românul, ce a iubit nespus de mult semenii săi, plătind pentru aceasta cu 13 ani de temniță. 
 Au fost marcate cele trei puncte definitorii ale personalității lui Petre Țuțea: Patriotul, Filosoful și, nu în 
ultimul rând, Omul. Elevilor le-a fost prezentată o nouă viziune, o nouă paradigmă asupra existenței filosofului român, 
care a ajuns în chip firesc, fără să facă vreun efort în acest sens, un Socrate al românilor, dând dovada unei oratorii 
firești, care nici măcar nu poate fi mimată. În Petre Țuțea au lucrat în chip Dumnezeiesc cele patru virtuți clasice ale 
Antichității, și anume: Înțelepciunea, Curajul, Cumpătarea și Echitatea, mai presus decât orice dorindu-și să fie Om. 
 De asemenea, s-au referit la viața și opera filosofului Petre Țuțea, cadrele didactice Cristina Pietrăreanu, Ionela 

Cojocaru, Adelina Nuțescu, Cătălin Diaconu și elevi ai Școlii 
Gimnaziale „Petre Țuțea” din Boteni. Prin eseuri proprii și 
citate deosebite din opera autorului, copiii și-au exprimat 
gândurile și emoțiile, sensibilitatea, talentul și creativitatea, 
fiecare transmițând  propriul mesaj, și nevoia nemărginită a 
omului de lectură, ea oferindu-ne o perspectivă diferită asupra 
vieții, ajutându-ne să ne dezvoltăm propriile capacități și să 
stabilim noi orizonturi de meditație și de reflecție. 
  De menționat este faptul că, în cadrul Căminului Cultural 
din Boteni funcționează muzeul „Ion Chelcea”, unde este 
amenajat un spațiu dedicat marelui filosof, fiu de onoare al 
comunei Boteni. 
 Petre Țuțea va dăinui ca un reper al culturii naționale, 
gânditor român de excepție și promotor al valorilor spirituale 
creștine.

Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar,

                                                       Compartimentul Evidența 
Documentelor și Statistică de Bibliotecă,

         Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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„Școala de altădată”, o expoziție inedită 
de manuale vechi, 

la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
 Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a organizat 
evenimentul cultural „Școala de altădată”, o expoziție inedită de manuale 
din secolul al XIX-lea și din perioada interbelică, ce se regăsesc în 
colecțiile de documente ale bibliotecii.  
 Din cadrul secției Colecții Speciale amintim câteva exemplare 
valoroase de carte bibliofilă expuse în vitrinele expoziției: “Manual de 
anatomie descriptivă”, autor Nicolae Kretzulescu (Bucureşti, Tipografia 
lui Eliade, 1843); “Manual de pravila bisericească sau culegere din 
canoanele sfinţilor Apostoli şi dintr-ale sfinţilor Soboare precum şi din 
cele coprinse în pravila bisericească veche”, autor D.D. Nifon (Bucureşti, 
Tipografia bisericească din Sfînta Mitropolie, 1854, cu autograf); 
“Manual administrativ al Principatului Moldovei, cuprinzătoriu legilor şi 
dispoziţiilor introduse în ţară de la anul 1832 pînă la 1855, înorînduite de o 
comisie din înaltul ordin al înălţ. sale principelui domnitoriu al Moldovei 
Grigorie A. Ghica”,  în 2 volume (Iaşi, Tipografia Buciumului Roman, 
1856); “Manual de poetică română”, autor Gheorghe Ionescu-Gion 
(Bucureşti, Tipografia Carol Göbl, 1888), “Istoria universală: Manual 
pentru învăţământul secundar”, autor Ioan Slavici (Bucureşti, Editura 
librăriei Socec, 1891); “Carte de fizică şi chimie pentru clasa a II-a 
secundară şi clasa II-a şcoli normale”, autor D.Buttescu ( Bucureşti, 
Editura Naţională, 1929).
 Dintre abecedarele cele mai vechi, ediții rare din colecția de 
patrimoniu a bibliotecii, prezente în expoziție, amintim:„Abecedar sau 
manual de sylabism pentru scholele primare” (București, Tipografia Heliade și Asociații, 1861); „Povăţuitor spre 
întrebuinţare tabelelor de părete pentru scris-citit publicate de Ministerul Instrucţiunei Publice precum şi pentru 
tratarea Abecedarului român lucrat pe baza acelor tabele”, de V. Gr. Borgovanu (Bucureşti, Tipografia Thoma 
Basilescu, 1892); “Abecedar - Partea II: Pentru clasa I primară urbană şi divizia I rurală”, de St. Negulescu (Bucureşti, 
Editura librăriei Socec, 1924); “Abecedar muzical: Pentru cursul primar”, de Constantin Brăiloiu (Bucureşti, 

Adevărul, 1935); “Abecedar”, de Maria St. Caracudovici, Florea 
Dumitrescu,  Ioan Rovenţa (Bucureşti, Cultura Românească, 1938-
1939).
  Prima Lege a Instrucțiunii Publice, a fost aprobată în anul 1864, 
de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care reglementa într-o manieră 
modernă, organizarea și funcționarea sistemului educațional. Conform 
acestei legi, învățământul se împărțea în trei mari cicluri: primar, secundar 
și superior. Ciclul primar includea „școalele primare din comunele rurale 
și urbane”. Ciclul secundar includea „liceele, gimnaziile, seminariile, 
școalele reale, profesionale și școalele secundare de fete”. Ciclul superior 
includea „facultatea de litere, de științe matematice și fizice, de drept, de 
medicină”. Prima lege modernă a învățământului românesc aborda și 
chestiunea manualelor prin prisma necesității înlocuirii fondului de carte 
școlară existent, cu lucrări elaborate după anumite norme lingvistice și de 
conținut.

 O expoziție interesantă, alcătuită dintr-o colecție rară de manuale 
și materiale didactice vechi, poate fi admirată de generațiile actuale, 
relevând specificul copilăriei și al epocii de altădată.

       Drd. Cristina Baciu
Bibliotecar,

      Compartimentul Evidența Documentelor și Statistică de Bibliotecă,
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
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Sportul în perioada interbelică
 În perioada octombrie – decembrie 2022, Sala de Presă/Legislație a deschis o expoziție în holul 
central, la etajul al II-lea al Bibliotecii Județene "Dinicu Golescu" 
Argeș, de articole si fotografii din Revista “Realitatea ilustrată” (1929, 
1931, 1937).
 Primul Război Mondial a schimbat viziunea generală a 
societăţii asupra culturii fizice. De la un set de exerciţii menite, în teorie, 
să pregătească soldaţi viteji şi mame sănătoase, sportul (practicat sau 
consumat ca spectator) a devenit o precupare dominantă a timpului 
liber.
 Cazul românesc este interesant prin implicaţiile sociale, 
politice, culturale şi regionale pe care le presupune cercetarea trecutului 
sportiv. O simplă istorie a fiecărei discipline în parte ne-ar da liste de 
campioni şi învinşi, de rezultate mediocre sau remarcabile.
 Federaţia Societăţilor de Sport din România a fost fondată în 
1912, sub patronajul familiei regale. Fondatorii ei, tineri din familii 
boiereşti sau din elita economică a ţării, se considerau „pionieri ai 
sportului“ şi îşi doreau generalizarea unor deprinderi pe care le 
dobândiseră în timpul studiilor în Occident în întreaga societate. 
Originea sportului modern, a sportului ca distracţie, pasiune sau 
profesie, era, evident, Marea Britanie. Elitele din Vechiul Regat l-au 
învăţat mai ales din Franţa; oamenii de rând, însă, de la muncitorii 
englezi sau germani ce activau cu precădere în industriile textilă şi 
petroliferă.
 În 1919 era încă neclar potenţialul sportiv al teritoriilor alipite 
României în cursul anului 1918. O „unificare sportivă“ propriu-zisă s-a 
produs în 1921, după negocieri aparent tensionate, dar încă insuficient 
cunoscute în detaliu. 
 Elocvent este faptul că abia la începutul anilor 1930 a început să funcţioneze cu adevărat Divizia Naţională de 
fotbal: pînă atunci existau campionate regionale şi un turneu final în patru. Disciplină puţin populară în Vechiul Regat 
înainte de 1916, dar foarte gustată de practicanţii şi spectatorii de sport din Transilvania, Banat şi Bucovina, regiuni mai 
industrializate şi mai urbanizate, prin urmare cu o altă percepţie a timpului liber şi puternic influenţaţi de stilul de viaţă 
central-european, fotbalul a sufocat, practic, celelalte discipline sportive. În 1940, 70% din cluburile ce finanțau în 
România se ocupau numai de fotbal. Doar galele de box se bucurau de o popularitate concurentă, în timp ce toate celelalte 
discipline atrăgeau puţini practicanţi şi spectatori.

 Sportul a devenit, treptat, 
temă de roman (să ne amintim 
doar de Aida Vrioni, Mihail 
Sebastian, G. Călinescu sau 
I o n e l  Te o d o r e a n u )  ş i  d e 
polemică intelectuală (între cei 
c a r e  î l  p r o c l a m a u  c a  o 
reîmplinire a dictonului latin 
Mens sana in corpore sano şi cei 
care îi reproşau vulgaritatea, 
agresivitatea şi idolii falşi, dar 
căutaţi de masa populaţiei – după 
cum scria Nicolae Iorga). 

Cristina Manu 
Bibliotecar,

   Compartimentul 
Comunicarea Colecțiilor

Biblioteca Județeană ,,Dinicu 
Golescu” Argeș
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Curtea de Argeș, oraș de legendă

 Curtea de Argeș, una dintre cele mai vechi așezări în care, din secolul al XIV-lea, se atestă existența 
unui scaun domnesc și a unei însemnate organizări bisericești, adăpostește câteva monumente istorice 
incluse în patrimoniul cultural național. 
 În holul central al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș, la etajul al II-lea a fost organizată de 
către Secția de Presă și Legislație, expoziția intitulată „Curtea de Argeș, oraș de legendă”. Este vorba despre o 
expoziție de reproduceri fotografice, din fondul vechi de reviste de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din 
perioada interbelică, ce prezintă monumente însemnate de arhitectură medievală din orașul Basarabilor.
 „Vara trecută am stat cu familia o săptămână și mai bine la Curtea de Argeș, în otelașul cel înflorit al d-
lui Nanoescu și în societatea singurului călugăr ce mi-e drag mie: părintele episcop Ghenadie Argeșiul. Nevasta 
și fie-mea, sosite din Paris în vacanțele universitare, doreau cu orice preț să le duc acolo ca să vadă frumoasa 
biserică, pe care, așa cum este astăzi, ele o cunoșteau numai din eleganta carte a d-lui Tocilescu... Îmi făceam plan 
de a cumpăra pe malul Argeșului un locșor, unde să-mi ridic o căscioară, în care să scriu...”, nota Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, în articolul Râul Argeș, Târgul Argeș, biserica Argeș din Revista Nouă, Anul I, Nr. 4/15 martie 
1888. 
 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul X-XVI (1917-1923), consacră primul număr, apărut 
după evenimentele Marelui Război, Curții Domnești de la Argeș, prima reședință a domnitorilor Țării Românești. 
 Biserica Domnească, înălțată la jumătatea secolului al XIV-lea, pe fundația unei biserici mai vechi, 
păstrează frescă originală, cea mai veche de acest gen din țară, din care sunt expuse câteva planșe. 
  Mănăstirea Curtea de Argeș este cel mai important monument istoric, cultural și arhitectonic din județ, a 
cărui construcție este legată de legenda Meșterului Manole. A fost ctitorită de Neagoe Basarab (1512-1521) și soția 
sa Despina Doamna, fiind restaurată sub domnia Regelui Carol I. Biserica Mănăstirii Curtea de Argeș apare pe 
coperta revistei Viața ilustrată, An. IV, nr. 4/aprilie 1937. 
 Din revista de cultură Boabe de grâu, An. II, Nr. 12/decembrie 1931, este expusă Biserica Domnească, după 
lucrările Comisiei Monumentelor Istorice, din care a făcut parte și Nicolae Iorga, ce a scos la iveală arhitectura din 
vremea lui Neagoe Basarab, fragmentul din scena ducerii crucii, pictură din veacul al XIV-lea. Mănăstirea Argeșului 
a fost fotografiată înainte de restaurare și după restaurarea condusă de arhitectul francez Lecomte Noüy, în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, și căruia i se datorează aspectul actual.
 Evanghelia Învierii din Sâmbăta Mare, scrisă cu litere de aur de Regina Elisabeta a României, poetă și artistă, 
apare în Literatură și artă română, An. III (1898), paginile 1, 22, 25 și 37.  Paginile Evangheliei au fost produse din 
piele de căprioară și legate în aur și argint. 
 Este expusă – în Literatură și artă română, An. I (1896) – o frescă de la Curtea de Argeș, înainte de restaurare; 
acea frescă se află în prezent la Muzeul Național. 
 Biserica Sân Nicoară sau Biserica Sfântul Nicolae cel Mic a fost construită în secolul al XIV-lea din dorința 
Doamnei Clara, mama voievodului Vlaicu Vodă. Aici s-a aflat Episcopia catolică din Țara Românească, până în 1519, la 
desființarea sa. 
 Ruina bisericii catolice apare în Literatură și artă română, Anul III (1898) și în Buletinul Comisiunii 
Monumentelor Istorice (1923), Perspectivă spre Biserica Domnească și Sânicoară, de Bouquet, 1826. 

 Fresce deosebite, conservate în forma 
originală, bijuterii arhitecturale, obiecte de 
cult, cărți bisericești de o mare valoare 
artistică și istorică, frumosul parc în stil 
franțuzesc și o legendă pe măsură, toate 
reflectă strălucirea Curții de la Argeș, 
încântând vizitatorii de pretutindeni. 
 Expoziția tematică, deschisă în holul 
central, la etajul al II-lea al Bibliotecii 
Județene Dinicu Golescu Argeș, a așteptat 
până la sfârșitul lunii septembrie 2022 să 
încânte privirea iubitorilor de cultură. 
                                                                                                                               

Iuliana Ciucă 
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” 

Argeș
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Argeșul de poveste
 În perioada 16-31 octombrie 2022, a fost organizată în holul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș, la etajul al II-lea, expoziția ,,Argeșul de 
poveste". 
 Prin intermediul facsimilelor, realizate 
după cartea poștală veche din fondul Colecțiilor 
speciale, vizitatorii acesteia au putut călători prin 
locuri de legendă, incluse în circuitul turistic istoric 
și cultural național, cele mai reprezentative fiind:

- Centrul vechi al orașului Pitești (instituții, 
strada Șerban Vodă, Grădina publică) și pădurea 
Trivale cu Schitul Trivale (care datează din secolul 
al XIV-lea); 

- Mănăstirea Curtea de Argeș - zidită de Neagoe 
Basarab (1512-1521), Biserica Domnească- 
construită de Basarab I (1310-1352), Biserica Sân 
Nicoară care datează de la sfârșitul secolului al 
XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea, drumul 
Transfăgărășan  care  leagă  Muntenia  cu 
Transilvania, traversând pe axa N-S Munții Făgăraș 
și urcă până la 2042 m, în zona lacului Bâlea cu 
Cetatea medievală Poienari, aflată la o altitudine de 
850 m, pe stânga Transfăgărășanului;

- Centrul vechi al orașului Câmpulung (bulevardul Pardon, Piața Regală, vile), Mănăstirea Negru Vodă - ctitorită 
în timpul domnitorilor Basarab I și Nicolae Alexandru (înmormântat aici), Mausoleul Mateiaș - construit între anii 
1925-1935 în cinstea eroilor căzuți în primul război mondial.  
 Cartea poștală ilustrată a fost editată între anii 1890-1930 în vechile tipografii din București (Ad. Maier & 
Stern și Depositu I. Șaraga & S. Schwartz), Curtea de Argeș (Editura Librăriei Gheorghe Mitu), Câmpulung (Editura 
Tipografiei și Librăriei Gh. N. Vlădescu) și Pitești (Editura Librăriei M. Popescu). Aceasta constituie un important fond 
documentar care ajută la reconstituirea unor ansambluri arhitectonice și urbanistice aflate în permanentă schimbare.  
 

                        Ioniță-Roșoiu Maria-Magdalena
Bibliotecar, 

Compartimentul Comunicarea Colecțiilor
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Ÿ ANBPR a primit recunoașterea “DIGITAL COMMUNITY AWARD” în 
cadrul Galei Transformării Digitale 2022

 
 GALA DIGITAL TRANSFORMATION (DX) 2022, ediţia a XIX-a, organizată de Digital Transformation 
Council, în colaborare cu Revista COMUNICAŢII Mobile şi TelecomTV România, și-a desemnat câștigătorii vineri, 
9 decembrie 2022, la Grand Hotel Continental din Bucureşti. 
Eveniment cu tradiție al industriei, GALA DIGITAL TRANSFORMATION (DX) 2022 a adus împreună 
reprezentanți de elită ai principalelor entități ICT active în domeniile Administrație, Auto, Agricultură, Apărare, 
Asigurări, Aviatică, Cercetare, Construcții, Cultură, Educaţie, Inovaţie, E-Commerce, Energie, Financiar-Bancar, 
Infrastructură, Internet, IT, Real Estate, Retail, Telecom, Securitate, Sănătate, Servicii business, Utilități.
Printre câștigători s-a numărat și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR, prin persoana Președintelui Dragoș-Adrian Neagu. ANBPR a primit recunoașterea de “DIGITAL 
COMMUNITY AWARD” în cadrul Galei Transformării Digitale 2022.
Mai multe detalii despre eveniment puteți consulta aici:
 https://anbpr.org.ro/index.php/anbpr-a-primit-recunoasterea-digital-community-award-in-cadrul-galei-
transformarii-digitale-2022/  

https://anbpr.org.ro/index.php/anbpr-a-primit-recunoasterea-digital-community-award-in-cadrul-galei-transformarii-digitale-2022/
https://anbpr.org.ro/index.php/anbpr-a-primit-recunoasterea-digital-community-award-in-cadrul-galei-transformarii-digitale-2022/
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Bucuria lucrului bine făcut
Biblioteca comunală Rucăr, de-a lungul anilor ei de activitate, a beneficiat de o multitudine de 

oportunități care ne-au încurajat să țintim spre noi orizonturi și ne-au deschis uși importante spre dezvoltare, 
știință și cunoștință! 

În calitate de bibliotecar, pot spune că am fost norocoasă să văd generații întregi crescând în colectivul 
acesta cultural, beneficiind de prezența și de atenția copiilor atât din 
cluburile formate, cât și din afara lor. Dispunem de o diversitate de grupe 
cu copii de toate vârstele, pentru că este esențial ca un copil să crească 
înconjurat de cărți și cu sentimente bune față de lectură și citit.  

Pentru noi, vacanța de vară reprezintă o șansă în plus de a ne reuni 
mult mai des în bibliotecă, de a ne implica în cât mai multe activități și 
proiecte, acesta fiind și motivul principal pentru care am acceptat 
provocarea lansată de către Fundația Progress în colaborare cu Vodafone 
România în ceea ce privește campania educațională derulată. 

Școala Verde din Viitor a reprezentat atât pentru mine, în calitate 
de bibliotecar, cât și pentru copii, în calitate de participanți, o experiență 
cu adevărat inedită, un prilej de a ne îmbogăți cunoștințele în materie de 
aplicații și de tehnologie, de a înțelege ce rol salvator îl constituie 
inteligența artificială în viața noastră cotidiană. 

Competiție a însemnat pentru noi impulsul necesar de a ne 
aventura în această vânătoare a cuvintelor, într-un viitor al necunoscutului, deoarece, pe parcurs, întâlnirile în fiecare 
luni, la ora 10, în bibliotecă, au devenit ,,un stil de viață”. Premisa acestui challenge ne-a impulsionat să ne dorim mereu 
să fim primii, să ne demonstrăm că suntem capabili pentru că doar împreună am reușit! A fost cu adevărat deosebit, chiar 
covârșitor, să privesc ambiția și dorința copiilor de a menține ștacheta la cel mai înalt punct de fiecare dată, să privesc 
cum înțeleg cât de esențial este lucrul în echipă și oricare ar fi fost miza, să nu lase niciun coleg/coechipier în urmă! Au 
fost împreună de la început și până la sfârșit! Iar acest lucru a fost dovedit la devoalarea câștigătorilor.

După 3 luni intensive de activități, de proiecte, în care s-au reunit săptămânal parcurgând șapte activități de pe 
platforma cu conținut educațional www.scoaladinviitor.ro, grupa noastră de juniori, formată din cinci copii cu vârste 
cuprinse între 6 și 10 ani, care a făcut parte din cei 217 de copii participanți, a fost ocupanta locului I, la vânătoarea de 
indicii -  Treasure Hunt – Școala Verde din Viitor, acumulând cel mai mare punctaj și adăugând în utilitatea bibliotecii 
un laptop performant de care se vor bucura în proiectele viitoare. 

Continuând în aceeași manieră de sărbătoare, fericirea s-a dublat la anunțul ocupării locului al III-lea la categoria 
Excelență tehnică din cadrul concursului Scratch, ocupat de una dintre fetițele din clubul nostru de robotică - Code Kids 
Technology. Această bucurie a fost resimțită însutit, deoarece fiind o grupă de începători și concurând cu alți 317 copiii din 
întreaga țară, am încercat să ne menținem așteptările la un nivel cât mai realist cu putință. Copiii au participat la cursuri 
online pe teme de ecologie și au fost inițiați în Scratch, iar mai apoi au construit, folosind acest limbaj de programare, 
proiecte digitale care propun soluții creative de economisire a energiei și a apei, sau de reducere a risipei alimentare și a 

plasticului pe care îl folosim. 
De asemenea, pentru creativitatea, ingeniozitatea, atenția 

sporită la detalii si modul de lucru depuse în proiectele realizate, doi 
dintre membrii clubului nostru CODE Kids au primit titulatura de 
ALUMN. 

Aceste premii, titulaturi și mențiuni au adus, mai presus de 
beneficiile materiale, o fericire în sufletele copiilor care nu poate fi 
cuprinsă în cuvinte și pentru astfel de momente și emoții trăite, 
indiferent de rezultat, noi am fi fost câștigători oricum! Însă după 
muncă și trudă, răsplata nu întârzie să apară, așa le spun de fiecare 
dată: de munca lor de astăzi vor beneficia generații întregi de acum 
înainte la bibliotecă! 

Magda Pătran 
Bibliotecar,

Biblioteca Publică Rucăr
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Experienţele Clubului De Coding 
”Smart Games Topoloveni”

în toamna lui 2022
Ca de obicei, lucrul alături de copii este plăcut, 

antrenant şi captivant. Aşa putem descrie şi activitatea 
bibliotecarilor alături de membrii clubului  SMART 
GAMES TOPOLOVENI, în cadrul căruia micii coderi ne 
devin familia de la serviciu. 

Una din provocările la care am răspuns ca echipă este 
pregătirea de proiecte pentru Târgul Regional de Ştiinţă care 
s-a ţinut la Biblioteca Judeţeană  “Ion Minulescu” Olt. 

Prima lucrare la care s-a muncit în echipă : 
B I B L I O T E C A S U S T E N A B I L Ă ,  a  c o n s t a t  î n 
confecţionarea unei machete a bibliotecii noastre la care au 
fost adăugate mini panouri solare care să asigure electricitatea 
clădirii, dar şi un acoperiş verde care să fie o barieră naturală 
între condiţiile de vreme de afară şi cele din interiorul clădirii. 
Toate aceste sisteme au la bază utilizarea placuţei Arduino, 
care constituie un modul de învăţare în cadrul clublului, mai 
exact în anul doi de lucru. 

Cea de-a doua creaţie ingenioasă a fost Aplicaţia MINI 
GHID TURISTIC AL ORAŞULUI TOPOLOVENI ce 
poate fi descărcată pe telefon. Aceasta a presupus lucrul în Mit 
APP Inventor. Aici copiii au adăugat informaţii din surse sigure despre oraş, imagini, pagini oficiale ale principalelor 
evenimente, ce se petrec în timpul unui an în oraş, şi site-ul Primăriei unde se regăsesc date ale monumentelor istorice şi 
religioase de pe raza localităţii ce pot fi vizitate.

Ambele proiecte au fost apreciate în cadrul târgului, fapt pentru care am revenit acasă cu două chituri robotice ca 
premiu pentru munca şi rezultatele obţinute de copiii: Iancu Lucas, Mărgineanu Radu şi Neacşu George (membri ai 
clubului la grupa de avansaţi).

Un alt proiect minunat lansat de Fundaţia Progress, care este principalul susţinător al proiectului Code Kids în 
ţară, este ŞCOALA DE PILOTAJ DE DRONE. Aceiaşi copii, menţionaţi mai sus, au parcurs modulele de învăţare 
dedicate utilizării unei drone cu greutatea sub 250 de grame şi au reuşit să creeze filmuleţe şi poze, participând la 
concursurile care s-au ivit. Munca le-a fost răsplatită prin întâlnirea de la Cula Izvoranu-Gebescu din comuna Brabova, 
judeţul Dolj - o experienţă unică, unde am întâlnit oameni frumoşi care sunt şi ei parte din acest proiect, dar în alte colţuri 
ale ţării. Şi de aici am adus în comunitate premiul pentru “Cel mai bun video” realizat cu drona.

Şcoala Verde din Viitor este un alt proiect interesant  derulat de Fundaţia Vodafone împreuna cu Fundaţia Progress. 
Acesta a avut două ramificaţii: 

1. TREASURE HUNT- unde 13 copii din comunitate s-au înscris pentru a descoperi rolul tehnologiei în procesul 
de învăţare (după 7 activităţi primite ca temă săptămânal, copiii 
au fost premiați pentru seriozitatea şi implicarea de care au dat 
dovadă); 

2. Proiecte SCRATCH care au ca preocupare principală 
SUSTENABILITATEA. 

Copiii au permanet preocupări reale şi justificate, trebuie 
doar să credem în puterile lor, să le dăm frâu liber imaginaţiei şi 
să îi susţinem necondiţionat pentru că ei pot ajuta mai mult decât 
credem. 

“Copiii schimbă lumea linie cu linie!”

Oana Marinică –Mustățea 
Bibliotecar,

Biblioteca Orășenească Topoloveni 
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