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De treci pragul Bibliotecii Orășenești Fieni, situ-

ată în centrul orașului, în incinta Casei de Cultură, vei 

fi întâmpinat încă din holul acesteia de picturi in tem-

pera și desene ce dau culoare și caldură pereților încă-

perii și încântă ochiul privitorului, lucrări ce sunt vizi-

bile chiar din Drumul Național 71.  

În spatele acestor picturi stau ore de muncă și 

pasiune depuse de talentatele voluntare Pleșa Elisa-

beta și Neagu Ana-Maria, eleve în cls. a XII -a A 

(mate-info), ale Liceului Tehnologic Aurel Rainu din 

Fieni, care și-au răpit din puținul lor timp liber pentru 

a înfrumuseța biblioteca comunității noastre, Bibliote-

ca Fiilor Enei.  

Biblioteca Orășenească Fieni le mulțumește din 

suflet pentru osteneală și dăruire și le înscrie nu-

mele în Cartea de Aur a acesteia. 

“Suntem două eleve ale Liceului “Aurel Rai-

nu” ce vor sa promoveze nu numai activitatea de 

voluntariat în orașul nostru, dar și îndemnul la lec-

tură. 

De asemenea suntem conștiente de 

"tradițiile" înrădăcinate în activitatea ( dacă îi pu-

tem spune așa) celor din jurul nostru, și anume 

aceea de a nu părăsi sub niciun chip micul sau marele ecran al vreunui telefon, calcu-

lator sau televizor. Tocmai de aceea vrem sa arătam că lucrurile deosebite se pot rea-

liza prin distribuirea timpului într-un mod constructiv. 

Noi sperăm ca prin munca noastră să colorăm nu numai pereții bibliotecii, dar și 

perspectiva, în special a tinerilor, asupra lecturii.  

Deci, dați-ne un like - împrumutați o carte!” 

    Voluntare : Elisabeta Pleșa  și Ana-Maria Neagu  
                                     Bibliotecar: Maria Avrămescu 
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În anul 2005 lua naștere Biblioteca Orășenească Fieni datorită eforturilor unor perso-

nalități și ctitori de cultură, domnul pri-

mar Adriean Budoiu, dl director al Biblio-

tecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” 

Dâmbovița, Victor Petrescu și Sindicatul 

Fabricii de Ciment, care a donat fondul de 

carte al vechii biblioteci. Au contribuit la 

deschiderea acesteia și dl metodist Vlăduț 

Andreescu alături de bibliotecari ai Cen-

trului Metodic Pucioasa. Anul acesta, 

2015, Biblioteca Orășenească Fieni a ani-

versat 10 ani de la înființare și am 

marcat acest moment printr-o activitate realizată în data de 5 noiembrie cu titlul 

''Biblioteca în haine de sărbătoare''. Ne-au fost alături, la ceas aniversar, prieteni 

noi. Este vorba despre Şcoala Gimnazială 

''Constantin Secăreanu'' Runcu, prin dna 

prof. de lb. română și consilier educativ 

Savu Manuela, dna prof. de lb. engleză 

Ţiclea Florentina, dna prof. de lb. română 

Marcu Delia și dnul prof. de cultură civică 

Neacșu Cristinel Marian, și reprezentanți 

ai Consiliului elevilor cls. V-VIII, care s-

au întrecut în crearea de poezii, desene, 

eseuri și gânduri dedicate cărții și biblio-

tecii, o parte din aceste creații, fiind re-

date în colaj. Aniversarea bibliotecii a inspirat și realizarea unui fimuleț cu imagini de 

la activitățile realizate de Biblioteca Orășenească Fieni în cadrul programului „Biblionet-

lumea în biblioteca mea” și în cadrul proiectului „Rețea de centre de educație nonfor-

mală pentru viață în mediul rural din Dâmbovița”. Cu acest film am participat la con-

cursul cu premii „Activ, informat și nonformal în... Europa de acasă”, organizat 

de Centrul Europe Direct Târgoviște, pe 16 noiembrie 2015, la secțiunea „cea mai bu-

nă prezentare a activităților”, unde a fost primit cu succes, iar la secțiunea „cel 

mai bun produs audio-video pe teme europene (interviu), biblioteca a reușit 

să câștige premiul pus în joc, un aparat foto model Canon Ixus 160.  

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ FIENI ÎN HAINE  

DE SĂRBĂTOARE 
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Interviul câștigător a fost realizat, în cadrul programului Fieni - Carte de vizită, 

inițiat de bibliotecă, care își propune cunoașterea și promovarea valorilor locale, cu o 

personalitate a orașului nostru, cetățean activ, coordonatoare de programe și sufletul 

unei organizații nonguvernamentale locale, care a reușit să ducă numele Fieniului și al 

României până la capătul lumii, dna Ileana Bocanciu de la Asociația Ecologică „Floare 

de Colț”, căreia îi mulțumim 

pentru tot sprijinul. Interviul 

nu ar fi fost posibil fără aju-

torul voluntarilor Rafael Pleșa 

(cameraman și editor) și 

Theodora Pleșa (reporteră), 

elevi ai Liceului Tehnologic 

„Aurel Rainu”, cărora le 

mulțumim. Biblioteca le 

mulțumește tuturor colabo-

ratorilor și cititorilor săi și își 

dorește mulți ani de realizări 

și împliniri.În încheiere redau sugestiva poezie „Biblioteca în haine de sărbătoare”, 

creație proprie, pe care buna prietenă a bibliotecii noastre, dna prof. Savu Manuela ne-

a dedicat-o la ceas aniversar: 

„La ceas aniversar 
Venim cu flori în dar 
Aici, în loc de taine 
Cu cărţile drept haine. 

În locul de mister 
Un labirint al literelor 
Cu emoţie îl vom cinsti 
Invitaţi, dascăli, copii. 

 

Mulţi ani de dăruire, 
De vise, taine şi iubire 
Spre a cărţilor trăire 
Şi a noastră instruire. 
 

Având drept un prieten, cartea 
Nu voi avea nicicând răgazul 

De a mă plictisi sau pierde 
Pe-ale banalului meleaguri. 

 

Cinstind o carte, ne cinstim pe noi 
Cinstim ideea, viaţa, libertatea 
Dăm aripi ascunselor nevoi 
Acelea de a fi, de a simţi şi de-a iubi”.                                      Bibliotecar Maria Avrămescu
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PROGRAME DE EDUCAŢIE MORALĂ PENTRU 

COPII  ŞI TINERI ORGANIZATE DE BIBLIOTE-

CA COMUNALĂ MĂTĂSARU 

 Fiecare om îşi ghidează viaţa după an-

umite idei, principii, valori, dobândite în 

familie, la şcoală, în societate, valori şi 

principii care ne influenţează în mod 

decisiv . Cu toţii avem un set de valori 

morale, fundamentale ca dreptatea , 

respectul, pace,  undeva bine en-

gramate. Pe parcurs, însă, unii le fruc-

tifică,  alţii  le ignoră,  ba chiar le repri-

mă. În ultimul timp se observă din ce 

în ce mai pregnant cum societatea 

românească  se află într-un proces de 

criză a valorilor morale  iar acest lucru 

se răsfrânge din ce în ce mai mult 

asupra tinerei generaţii .  La fiecare pas, 

dreptatea se minimalizează  şi lasă loc 

înşelăciunii, respectul – lipsei de re-

spect, pacea – violentei şi lista poate 

continua la infinit… 

 Pentru a acţiona în direcţia educarii mo-

rale a copiilor, Biblioteca Comunală 

Mătăsaru derulează programe tematice 

desfăşurate atât în spaţiul bibliotecii cât 

şi în instituţiile de învăţământ. Maniera nonformală în care sunt concepute aceste pro-

grame şi procedeele creative asigură asimilarea placută şi eficientă a conţinuturilor 

prezentate. În cadrul evenimentului ‘Spune-mi o poveste’ desfăşurat la Şcoala 

Mătăsaru în data de 5 februarie, elevii din clasele primare au fost introduşi în tainele 

povestirii morale, o metodă ce constă în relatarea într-o formă accesibilă şi atractivă a 

unor întâmplări şi fapte reale sau imaginare cu semnificaţii morale. Prin folosirea unui 

limbaj plastic-intuitiv a unor procedee artistice şi dramatice, a unui material intuitiv 

adecvat, copilul este transpus într-un mod de viaţă care-l ajută să înţeleagă sensul un-

or norme sau reguli morale. În cadrul evenimentului, copiii au ascultat povestirea pop-

ulară ‘Bătrâna şi vasul’ din care au tras concluzia că fiecare om are calităţile şi de-

fectele sale unice şi că trebuie să acceptăm fiecare persoană aşa cum este.   
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Împreună cu preşcolarii de la Grădiniţa Poroinica am desfăşurat proiectul ‘Animale mari 

şi mici în ogradă la bunici’ în perioada 14-17 februarie care a avut ca scop educaţia 

copiilor în spiritul valorilor naturii. Respectul faţă de animale a fost obiectivul principal 

al proiectului, preşcolarii fiind implicaţi în mini-dramatizări, jocuri de imaginaţie, acţiuni 

ce implică observaţia şi descoperirea. Pe parcursul derulării proiectului, copiii au înţeles 

că animalele nu trebuie tratate ca nişte păpuşi, că asemeni omului, ele sunt fiinţe vii 

care trebuie îngrijite şi respectate. Cât priveşte educaţia morală a adolescenţilor, Bibli-

oteca Comunală Mătăsaru a derulat numeroase evenimente implicând tinerii cu vâsta 

între 12-14 ani de la Şcoala Gimnazială Mătăsaru. În data de 4 martie,  în cadrul even-

imentului “Dilema” în care s-a folosit metoda “cafeneaua publică”, elevii au încercat să 

găsească rezolvare celebrei dileme a lui Heinz.  Copiii au schiţat toate ideile pe foi de 

flipchart după care au fost dezbătute, sub coordonarea bibliotecarului şi a cadrelor di-

dactice.  

  În felul acesta, împreună cu instituţiile de învăţământ, Biblioteca Comunală Mătăsaru 

se străduieşte să formeze mentalităţi corecte, să contureze personalităţi dominate de 

convingeri sănătoase,  într-o societate profund afectată de comportamente şi fapte 

imorale… 

Bibliotecar Denisa Bodi 

Biblioteca comunală Mătăsaru 
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Brâncuși în dimensiunea sacră a realității 

   „Am șlefuit materia pentru a afla linia continuă .Si când am constatat ca n-o pot afla, m-am 
oprit; parca cineva nevăzut mi-a dat peste mâini - Constantin Brâncuși”. 
 
  Constantin Brâncuși a fost un mare 

sculptor român cu contribuții covâr-

șitoare la înnoirea limbajului și viziu-

nii plastice în sculptura contempora-

nă. Geniul sculptor și opera lui fac 

parte din tezaurul național, iar sculp-

turile sale se află expuse în muzee 

din întreaga lume. Cu perseverență  

a eliberat sculptura de preponderen-

ta imitației mecanice a naturii, a re-

fuzat reprezentarea figurativă a rea-

lității, a preconizat exprimarea esen-

ței lucrurilor, a dinamismului formei, 

a unit sensibilul cu spiritualul. În opera sa, Brâncuși, a pus în valoare lumea satului ro-

mânesc, scoțând în evidență tradițiile, miturile și funcția magică a artei populare româ-

nești.  Reprezentant al mișcării artistice moderne, Constantin Brâncuși este considerat 

de mulți ca fiind cel important sculptor ai secolului al XX-lea, ce a dat veacului nostru 

conștiința formei pure, a asigurat trecerea de la reprezentarea figurativă a realității, la 

exprimarea esenței lucrurilor, reînnoind în mod revoluționar limbajul plastic, îmbogă-

țindu-l cu o dimensiune spirituală. Pionier al sculpturii moderne abstracte. Lucrările lui 

în bronz și marmură sunt caracterizate printr-o formă pură elegantă și reținută și printr-

o finisare rafinată. Pasionat sculptor în lemn, a realizat numeroase sculpturi în lemn, 

adesea de inspirație folclorică, și a sculptat adesea prototipuri în lemn pentru lucrări 

executate mai târziu în alte materiale. El este cel mai bine cunoscut pentru sculpturile 

sale abstracte de capete ovoidale și păsări în zbor.19 februarie a fost declarată zi de 

sărbătoare națională, potrivit unui act normativ publicat la sfârșitul anului 2015. În 

această zi se sărbătorește anual ziua nașterii sculptorului român Constantin Brâncuși. 

  Legea nr. 305/2015 privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuşi" a fost pub-

licată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 901 din 4 decembrie 2015 şi a intrat în vigoare 

trei zile mai târziu.  Potrivit actului, ziua de 19 februarie este considerată, în mod 

oficial, sărbătoare naţională. Cu această ocazie, autorităţile centrale şi locale 

pot să organizeze şi/sau să sprijine logistic şi material manifestări cultural-artistice. 19 

februarie este data la care, în anul 1876, în localitatea Hobița, s-a născut 

 sculptorul român Constantin Brâncuși. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14644
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Cu această ocazie, Biblioteca Oră-

șenească Titu-punct de informare 

europeană, a organizat - Simpozi-

onul „ Brâncuși în dimensiunea 

sacră a realității”, având ca temă - 

opera și arta sculptorului român.  

Au fost prezenți elevi de la școlile 

și liceele din localitate, părinți, vo-

luntari, scriitori precum: prof. Iu-

lia Toma -  Pîrvu,  Alex Vâlcu, 

Constantin Predescu Neacșu, Vasi-

le Oneață, cadre didactice: Elena 

Cherciu, Marius Constantin Pavel , 

Darius Vasile Șerbănescu, Alina 

Popescu de la Școala Gimnazială 

Pictor Nicolae Grigorescu.  

Participarea la simpozion a avut 

un impact pozitiv asupra partici-

panților. Faptul că cei mai mulți 

participanți au fost elevi, partici-

parea lor în astfel de evenimente,  

îi ajută să își dezvolte abilitățile de 

comunicare și socializare, de ob-

servație, de dezvoltare a culturii, 

memoriei și imaginației. 

Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea 

nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg 

al timpului liber al copilului, în care viața capătă alte aspecte decât cele din procesul de 

învățare școlară. În acest cadru, numeroși alți factori acționează asupra dezvoltării elevi-

lor, iar unul dintre acestea este biblioteca, unde aceștia vin pentru a acumula noi cunoș-

tințe și a descoperii noi oportunități de a petrece timpul liber. 

Bibliotecar Responsabil, 
                                            Profesor Documentarist – Grigorescu Nicoleta Liliana 
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BIBLIOTECA PERŞINARI- OPORTUNITĂȚI ŞI 
INIȚIATIVE 

    ”Biblioteca este templul învăţăturii, iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate 

Biblioteca Comunală Perșinari- înființată 

la data de 25 martie 2008, este o bibliotecă 

de tip enciclopedic, colecția fiind reprezentată 

prin documente repartizate  pe  toate dome-

niile cunoașterii. Încă de la înființare, o priori-

tate a Bibliotecii Comunale Perșinari a fost  

satifacerea nevoilor întregii comunități pentru 

a contribui la dezvoltarea societații civile, con-

solidarea democrației și spiritului civic, edu-

cație permanentă, dezoltarea socială și eco-

nomică a comunitătii și la susținerea diversi-

tătii culturale. De la  începutul anului 2016, în  cadrul bibliotecii  Perșinari au fost defășurate 4 

evenimente, după cum urmează: 

  În ianuarie Biblioteca Comunală Perșinari –Punct de Informare Europeană- a organizat  

evenimentul “Eminescu, vers și culoare.”Celebrarea a 166 de ani de la nașterea poetului 

național Mihai Eminescu,  s-a desfășurat la Biblioteca comunală Perșinari sub forma unui med-

alion literar. A avut loc o dezbatere  privind atât viața și activitatea lui Eminescu dar si temele 

principale  abordate de către poet în operele sale( natura, iubirea, istoria), participanții real-

izând diverse fise tematice( exerciții distractive, rebusuri).  Copiii au recitat , au cântat diverse 

cantece pe versurile poetului. Tot în ianuarie biblioteca a organizat evenimentul “Mici patrioți”. 

Momentul de captarea atenției a fost realizat prin povestea Moș Ion Roată și Unirea , 

prin intermediul careia copiii si-au îmbogățit cunoștintele privind noțiunea de UNIRE. 

Copiilor li s-a s-a prezentat, printr-un material power point însemnătatea zilei de 24 

Ianuarie şi personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza. Participanții s-au implicat activ, au comuni-

cat liber, au pictat si au colorat  diverse fise tematice. Un alt eveniment de impact a fost “Un 

copil, un erou, o poveste”, realizat  în colaborare cu Gradinița cu program normal  Persinari– 

coordonatori: prof. Nicoleta Paun si prof. Alina Ioana Junghie. Activitatea s-a desfășurat sub 

forma unui mini-spectacol în care protagoniștii au fost  30 de copii prescolari. În cadrul eveni-

mentului, bunicii  prezenți au povestit, au depănat amintiri, atmosfera fiind  plină de emoție și 

bunădispoziție. 



Următoarea activitate derulată la nivelul bibliotecii a fost “Sunt creativ, sunt foarte 

priceput” - în cadrul atelierului practic, copiii clasei pregătitoare au realizat marțișoare sub 

îndrumarea doamnei profesor Rodica Preda. 

Pentru luna martie 2016, biblioteca și-a proiectat mai multe evenimente, subliniind 

încă o dată rolul pe care această îl are în cadrul unei comunități:  “Diferiți, dar egali”( Ziua 

international a discriminării rasiale) ; “Topârceanu, la ceas aniversar “ ; “Ziua mondială a 

teatrului”.          

         Bibliotecar Petrișor Ionela 

                          Biblioteca comunală Perșinari 

 

Anul 2016 a debutat la Biblioteca comunală 

Pietrari, cu noi activitati frumoase la  care 

utilizatorii au fost și sunt deosebit de încântați și 

răspund totdeauna ,,prezent,, cu promtitudine. Prin 

aceste  activități biblioteca Pietrari își propune să 

promoveze lectura, cunoasterea, experiența 

personală trăită în bibliotecă, comunicarea, lucrul în 

echipa, dezvoltarea abilităților și deprinderilor 

pentru viața cotidiană. Prima activitate din acest an  

a fost cea în care  l-am aniversat pe marele nostru 

poet Mihai Eminescu. Acest eveniment  a fost 

marcat printr-un program cultural ce a cuprins două 

simpozioane dedicate culturii naționale si marelui 

poet Mihai Eminescu. Copiii au recitat poezii din 

opera poetului, au realizat colaje care au fost 

expuse în bibliotecă, au dezlegat rebusuri care 

aveau la bază poeziile poetului, iar la finalul 

activității s-a realizat o expoziție.  

Un alt eveniment de impact a fost cel cu tema “Mica Unire – Primul pas spre 

Romania”, eveniment ce a marcat implinirea a 157 de ani de la primul pas important al 

infaptuirii statului national unitar roman.  Copiii au vizionat colaje istorice, s-au purtat 

disctuii pe tema evenimentului, a poeziei “Hora Unirii”, scrisa de poetul Vasile Alecsandri, 

aparuta ca rezultatul unui sentiment puternic de manifestare a multimilor inflacarate de 

patriotism.  
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 BIBLIOTECA  COMUNALĂ PIETRARI  -  SPAȚIU 
DE ÎNVĂȚARE  PE TOT PARCURSUL VIEȚII 



Copiii au înțeles și au   conștientizat semnificația si 

importanța acestei zile, trăind sentimente de mândrie și 

pretuirea istoriei. Activitățile au continuat cu  

evenimentul creativ “Suntem creativi si ingeniosi – 

abilitati practice”, eveniment ce s-a prelungit și pe 

perioada vacanței intersemestriale. Copiii și-au pus la 

încercare creativitatea, îndemânarea, spiritul de echipă 

si au realizat lucrări deosebite, care au fost expuse in 

bibliotecă.  “Mari romani – Constantin Brancusi” a 

reprezentat o altă activitate în care l-am aniversat pe marele Brancusi, făcându-le cunoscut 

copiilor contribuția covârșitoare la înnoirea limbajului si viziunii plastice în sculptura 

contemporană.  

Începand cu 24 – 29 februarie, am sarbatorit “Ziua dragostei si bunăvointei – 

Dragobetele” și am continuat cu “Atelier de creatie – confecționare de mărțișoare”, folosind 

tehnica origami si quilling. Mărțișoarele confecționate au fost oferite locuitorilor comunei Pietrari. 

“Mesaje pentru prieteni” este titlul altei activități în care copiii și-au scris mesaje pe bilețele și 

le-au pus unii altora în plicurile afișate pe panoul expus în bibliotecă. Acest joc al prieteniei are 

ca scop cunoașterea, respectul și prietenia, iar mesajele trebuie să fie sincere și de bun simt. Un 

prieten adevarat manifestă spirit de sacrificiu și te ajută să devii un om mai bun, iar prietenia 

adevarata se clădește pe valori comune, dar sigur ca 

poți fi prieten cu cineva care are hobby-uri și talente 

diferite de ale tale. Biblioteca, mai mult decât oricare 

instituție  a unei societăți traverseaza timpurile, iar viața 

unei biblioteci, prezentul și viitorul acesteia depinde de 

factorii sociali, de capacitatea ei de a se adapta la 

evoluția timpului. Biblioteca Pietrari, ca furnizoare de 

servicii informaționale pe lângă atragerea  locuitorilor 

către biblioteca, nu doar pentru anumite lecturi, ci și 

pentru a găsi un raspuns la întrebaăile din toate 

domeniile încearcă să satisfacă și nevoia de cunoaștere, formare, îndrumare, dezvoltare 

personală  a tinerilor prin activități plăcute și atractive . 

         Bibliotecar Ani Nedelcu 

         Biblioteca comunală Pietrari 
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