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

-2023- 

 

Nr.  

crt. 

 Denumirea proiectului Perioada/Dată Descrierea sumară a 

programului/proiectului/cultural/organizatori 

 Cele mai citite cărți ale anului 2022 

 

03-14 ianuarie Expoziție de cărți selectate dintre cele mai citite volume 

în anul 2022 

 

 Ziua Culturii Naționale (170 de ani de la nașterea 

scriitorului Mihai Eminescu) 

16-31 ianuarie Expoziție a celor mai reprezentative publicații din opera 

eminesciană care reflectă tezaurul literar, artistic, 

publicistic lăsat moștenire contemporanilor săi și 

generațiilor viitoare. 

 Membrii Academiei Române februarie-aprilie 

(Holul Bibliotecii, etaj 2) 

1. Expoziție de facsimile cu autografe, dedicată Zilei 

Culturii Naționale (15ianuarie) și Zilei Academiei 

Romane (4 aprilie). 

 Scriitori născuți în luna Februarie -omagiu prin lectură 01-13 februarie Expoziție de cărți, vizând opera și viața scriitorilor 

omagiați în luna Februarie: 

- Geo Bogza (6 februarie 1908, 115 ani de la naștere) 

- Tudor Mușătescu (22 februarie 1903, 120 ani de la 

naștere) 

- Bogdan Petriceicu Hașdeu (26 februarie 1838, 185 ani 

de la naștere) 

 Romanul de Dragoste – cele mai citite romane de 

dragoste din toate timpurile 

14-28 februarie Expoziție de cărți (romane de dragoste și cărți cu 

destinații romantice) dedicată sărbătorilor îndrăgostiților 

 

 Femei celebre din toate timpurile – Poveștile lor 01-17 martie Expoziție de cărți care cuprind personalități și celebrități 
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feminine din spațiul cultural, artistic, științific, poetic sau 

sportiv. 

 

 Despre Frumusețe, Modă și Bun Gust 01- 17 martie Expoziție tematică: recomandări de cărți instructive 

despre sănătate, frumusețe, nutriție și educație 

vestimentară 

 Ing. Dimitrie Dima- geniul constructor argeșean 01-30 martie 

(Sala Colectii Speciale)               

 

Expoziție de documente cu caracter bibliofil, donate 

bibliotecii, realizată cu ocazia comemorării a 100 de ani 

de la moartea ing. Dimitrie Dima.    

(Sala Colectii Speciale)                

 

 Ziua Internațională a Poeziei 20 – 31 martie Expoziție de cărți care să cuprindă creația poetică a 

scriitorilor și poeților din întreaga lume, evidențierea 

operei marelui poet Nichita Stănescu cu prilejul 

sărbătoririi a 90 de ani de la naștere (31 martie 1853-29 

iulie 1890 

 

 Natura. Ecologie. Literatură 03 -17 aprilie Expoziție de cărți, atlase cu subiecte privind: ecologia, 

protecția mediului și schimbările climatice 

 

 Autori de pe patru continente – omagiu prin lectură 

 

18 – 30 aprilie Expoziție de carte care reunește autori de pe patru 

continente – organizată cu ocazia Zilei  Mondiale a Cărții 

și a Drepturilor de Autor  - UNESCO  

(23 Aprilie) 

 Pitești. Pagini de istorie cultură și turism (635 ani de la 

prima atestare documentară) 

01-20 mai Expoziție de documente de bibliotecă, cărți poștale 

ilustrate și documente de arhivă cu ocazia sărbătoririi 

Zilelor Piteștiului. 
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 Muzeele lumii – destinații pentru vacanțe de neuitat 22 -31 mai Expoziție de cărți, albume cu informații despre cele mai 

faimoase muzee ale lumii 

 Europa. Pași în timp mai-iulie 

(Holul Bibliotecii, etaj 2) 

 

Expoziție de facsimile după cartea poștală veche 

existentă în fondurile colecțiilor speciale ale bibliotecii, 

realizată cu ocazia Zilei Europei. Expoziția oferă ocazia 

de a descoperi locuri, clădiri, monumente istorice din 

diferite orașe europene așa cum arătau ele la începutul 

sec. al XX-lea.  

 Copilăria – tărâm de poveste 29 mai-2 iulie Expoziție cu picturi realizate în cadrul concursului 

desfășurat la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava 

minunată” Pitești. 

 Cartea de vacanță – recomandări de lectură pentru 

sezonul estival 

 

01-19 iunie Expoziție de cărți cu titluri variate pentru toate vârstele, 

din toate domeniile, cărți de călătorie și ghiduri turistice 

 Știință vs. Spiritualitate și ezoterism 20 iunie -03 iulie Expoziție de carte din domeniile științei și ale 

ezoterismului 

 Ziua Americii / Ziua Franței 04- 16 iulie Expoziție de carte, dicționare, reviste, albume, 

enciclopedii din colecțiile Bibliotecii, prilejuită cu ocazia 

Zilei Naționale a S.U.A (4 iulie) si Zilei Naționale a 

Franței (14 iulie) 

 Din capodoperele picturii universale 18 -30 iulie Expoziție de albume de artă care ne fac cunoscute marile 

capodopere ale picturii universale destinate iubitorilor de 

artă și nu numai 

 Argeșul și Muscelul – spații istorice ale românismului 02-22 august Expoziție de carte monografică și etnografică despre 

județul Argeș 

 Personalitatea lunii August: Dimitrie Cantemir (26 

octombrie 1673 – 21 august 1723) 

23 august – 01 septembrie Expoziție de cărți, vizând opera și viața scriitorului, 

cronici, recenzii la studii consacrate operei sale 
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 Cărți pedagogice & educație pentru profesori dedicați  04 – 16 septembrie Expoziție de cărți inspiraționale pentru profesori: 

pedagogice, metodice, culegeri, noutăți 

 Personalitatea lunii Septembrie: Principesa Ana a 

României (18 septembrie 1923 – 1 august 2016) 

18 – 30 septembrie Expoziție de cărți, enciclopedii, fotografii, albume cu 

ocazia împlinirii a 100 ani de la naștere 

 Ziua Internațională a Muzicii  02-14 octombrie Expoziție de carți cu și despre muzicieni, compozitori și 

interpreți celebri cu evidențierea activității lui Ciprian 

Porumbescu (14 octombrie 1853 – 6 iunie 1883)  de la 

nașterea căruia se împlinesc 170 ani  

 Laureați ai premiului Nobel pentru literatură 15-31 octombrie Expoziție de cărți ale laureaților premiilor Nobel pentru 

literatură 

 Membrii ai Academiei Române și operele lor 01 – 13 noiembrie Expoziție de cărți, vizând operele și viețile scriitorilor, 

cronici și recenzii cu evidențierea operei lui Dan Berindei 

cu prilejul împlinirii a 100 ani de la naștere (3 noiembrie 

1923 – 23 decembrie 2021) 

 

 Arta relaționării între părinte și copil 14 – 30 noiembrie Expoziție de cărți educative și psihologice, lecturi 

motivaționale și de dezvoltare personală 

 Calea spre cea mai bună versiune a ta 01 – 16 decembrie Expoziție de cărți motivaționale  

 Lecturi de sezon, cărți de pus sub brad 19 decembrie- 02 ianuarie Expoziție de cărți cu tradiții religioase, obiceiuri și 

colinde dedicate Crăciunului, lecturi recomandate 

 

Manager, 

Mihaela VOINICU 


