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Cine zideşte biblioteci, seamănă iubire şi 

devotament. Bibliotecile se nasc din încre-

dere în cei de azi, din dragoste pentru cei 

de mâine şi din preţuire pentru cei de ieri. 
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Ziua internațională a cărții pentru copii 

 Începând cu anul 1967, în 

fiecare an, pe 2 aprilie (data naște-

rii scriitorului  Hans Christian An-

dersen) în întreaga lume se 

sărbătoreşte  Ziua internaţională a 

cărţii pentru copii. Scopul acestei 

zile este de a însufleți dragostea de 

carte şi de a îndrepta atenţia 

copiilor către cărţi. 

 În timpul vieţii Andersen a 

fost celebrat de regalitate pentru 

că a adus bucurie copiilor din în-

treaga Europă, prin  basmele sale  
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care au fost traduse în peste o sută de limbi şi continuă să fie publicate în 

milioane de exemplare în întreaga lume. 

 Se ştie că plăcerea pentru lectură se învaţă încă din copilărie. Cea mai 

mare parte a vocabularului o învăţăm din cărţi, nu din conversaţie cu prietenii  

sau de la televizor. Cărţile sunt minunate şi distractive şi te ajută să îti dez-

volţi aptitudini importante. 

 La nivel internaţional în fiecare an, această zi este patronată de o tară 

membră a ,,International  Board on Book  for  Young People’’. Aceasta alege 

o temă şi invită un autor pentru a scrie un mesaj adresat  copiilor din întrega 

lume şi un artist pentru a realiza un poster care să transmită tema acestei 

zile.  
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 Tema propusă pentru 2014 este ,,Imaginați-vă popoarele prin  

povești’’ iar țara aleasă este Irlanda. 

 Posterul a fost creat de artista irlandeză Niamh Sharkey, o autoare 

premiată și ilustratoare de cărţi pentru copii.  

 În mesajul transmis de scriitoarea irlandeză Siobhan Parkinson, se 

menţionează : ,,Imaginaţia scriitorului modelează  idei, sunete, voci, per-

sonaje şi evenimente într-o poveste, iar cuvintele  stau înșțirate pe pagina ca 

nişte batalioane.  Apoi vine un cititor şi ele prind viata… De aceea, cititorul 

este la fel de important pentru poveste ca şi scriitorul. 

 În Romania, sunt organizate evenimente dedicate acestei zile în nu-

meroase oraşe. Cu acelaşi prilej,  este organizat, în perioada 1-11 aprilie  

FESTIVALUL NAŢIONAL AL CĂRŢII PENTRU COPII, care a ajuns la a X- 

a ediţie. Acţiunea se înscrie în proiectele educaţionale ale  FICE ROMANIA 

dedicate cărţii şi lecturii, fiind dezvoltate în cadrul  FESTIVALULUI BUCU-

RIA LECTURII, un eveniment naţional. 

 După ce am trecut în revistă evenimentele ce s-au petrecut şi se 

petrec pe plan internaţional,  pe plan naţional, ne oprim pe plan local și anu-

me la Biblioteca  Județeană  Dâmbovița, Secția pentru copii ca să povestim 

ce se întamplă. La fel de frumos se petrec lucrurile şi aici pentru că unde 

sunt copii , sunt poveşti. An de an, copiii intră în universul poveştilor prin in-

termediul personajelor cunoscute de ei, prin desene inspirate din lumea 

basmelor şi programe artistice.  

 Concursul interjudeţean de creaţie plastică şi literară ,,MAGIA 

CĂRȚILOR’’  este deja la ediţia a  IV-a, fiind o colaborare între Gradiniţa nr. 

7 Târgoviște,  Inspectoratul  General Dâmboviţa şi Biblioteca  Judeţeană  

Dâmboviţa - Secția pentru copii. Toată priceperea,  creativitatea,  bucuria a 

fost pusă în aceste lucrări. Copiii  au ,,călătorit’’ în lumea fascinanată a 

cărţilor bune dar şi a personajelor preferate.  De ce?  Pentru că la biblioteca 

noastră învaţă să iubească lecturile, să-şi dezvolte gândirea,  creativitatea,  

vocabularul şi să înveţe să-şi exprime liber propriile trăiri şi emoții.  

 Scriind propriile poveşti copiii au descoperit că acestea au viaţă, iar 

desenând au descoperit că imaginaţia lor se dezvoltă  într-un mod creativ,  

desenul fiind o modalitate extraordinară de liberă exprimare.  

 Dacă pentru mulţi pare o zi ca oricare alta, pentru toţi copiii lumii este 

o zi  ALTFEL . Este o zi când, la loc de sărbătoare se află cartea pentru copii. 

                                                                    

bibliotecar, Petre Camelia 

Filiala pentru Copii 

Biblioteca Judeţeană "I. H. Rădulescu" Dâmboviţa 



Pagină 4 

Să știi mai multe, să fii mai bun!  

la Biblioteca Județeană  

”I. H. Rădulescu” Dâmbovița 
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 „Săptămâna Altfel” desfăşura-

tă anul acesta în perioada 7-11 

aprilie, a devenit cumva ”etalon al 
creativităţii„ elevilor, profesorilor 

dar şi bibliotecarilor. 

  De ce şi pentru bibliotecari? Pentru 

că Biblioteca Publică se situează pe 

locul I în topul preferinţelor profeso-
rilor, părinţilor, elevilor în această 

„altfel de săptămână”.  

Şi spun biblioteca publică în tot an-

samblul ei : sală de lectură, secţia 

periodice, sală de conferinţe, holuri, 

multimedia.... 

 Timpul a demonstrat că acest proiect a „prins” la public. De ce ? 

Fiindcă se rup cumva barierele monotoniei şi se pune pe prim plan creativi-

tatea, spontaneitatea, lucrul în echipă.  

 Şi încă un argument deloc de neglijat, implicarea multor instituţii  în 

acest proiect ce se perpetuează de câţiva ani cu succes, spun eu.  

 În această săptămână oraşul  

a fremătat de viaţă. Oriunde îţi în-

torceai privirea vedeai grupuri, şi-
ruri, pâlcuri, ordonate, colorate, ochi 

vioi, curioşi, miraţi sau cuminţi     

descopereau în jurul lor biblioteca, 

muzee sau spaţii expoziţionale.  

 Istoria, geografia, ecologia, 
limba română sau matematica au 

devenit negreşit interesante, pentru 

că au fost abordate şi trăite în mod 

diferit. 

Altfel..... la noi la bibliotecă ... aşa cum ştiţi. Roluri cât găseşti DOAR ÎNTR-O 

BIBLIOTECĂ....  

        O carte vie – Raluca, un povestitor – Paula, o creatoare – Geanina, un 

animator – Alina, un artist – Claudia, un vizionar- Vlăduţ , un îndrumător- 
Alexandru ......şi rolurile se schimbă pe măsură ce pe uşa bibliotecii rămasă 

deschisă intrau alte şi alte grupuri. 
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           „Să ştii mai multe, să fii mai bun”! - un slogan bine ales pentru toţi 

participanţii la acest proiect, pentru că trebuie să faci faţă provocării, fără să 

repeţi sau să plictiseşti.  

 Lectură, film, muzică, ateliere de creativitate, îndemânare, concursuri, 

bună dispoziţie sunt cuvintele cheie ale acestei săptămâni care este altfel 

pentru toţi cei care răspund PREZENT! la apel. 

 Personal răspund PREZENT! la astfel de provocări. Anul acesta am or-
ganizat trei activităţi interesante cu participanţi de diferite vârste, de la gru-

pa 0 la adolescenţi de 16 ani.  

 „Ai grijă de dinţii tăi”! temă integrată în cadrul Campaniei „Ziua Mondi-

ală a Sănătăţii Orale”, derulată cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică 

Dâmboviţa,  s-a bucurat de un real succes în rândul celor mici, mai ales că 
au fost recompensaţi cu materiale promoţionale atractive. 

  „Glasul Pământului”- activitate cu caracter ecologic, participanţii fiind 
îndemnaţi să-şi afirme un punct de vedere în acest sens prin desen sau text 

inspirându-se şi din expoziţia de afişe sau carte. 

 „Educaţie prin astronomie”- prezentare interactivă şi vizionare de fil-

muleţe,  în urma cărora doritorii sunt îndemnaţi să-şi aprofundeze noţiunile 

de astronomie prin lecturarea cărţilor din acest domeniu aflate în fondul de 
carte de la Secţia Tehnico-Ştiinţifică. 

 La această din urmă activitate ne-am bucurat de prezenţa dl. Valentin 

Grigore – Preşedintele Asociaţiei S.A.R.M., un susţinător fervent al al desti-

nului stelelor şi al cărţilor.  

 Mulţumesc tuturor colegilor care s-au implicat cu dăruire şi talent pen-

tru bunul mers al activităţilor în acestă „altfel de săptămână”, le doresc    

succes colegilor din teritoriu şi nu uitaţi dragii mei,  Bibliotecarul este omul 
care se reinventează permanent de drag , dar şi la nevoie!  

   Ţinem aproape! 

 

 

       bibliotecar, Claudia Chebac 

  Secţia Carte Tehnico-Ştiinţifică „N. Ciorănescu” 

Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa 
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Școala Altfel  

Să știi mai multe, să fii mai bun  

- o nouă încercare pentru bibliotecari 

 Începând cu anul 2012 în 

peisajul activităților școlare a apă-

rut o nouă provocare. Elevii trebu-

ie să învețe, dar de această dată 

fără catalog, despre diverse mese-

rii, preocupări științifice, activități 

socio-educative. Nimic extraordi-

nar, dar această activitate este o 

piatră de încercare pentru toți cei 

antrenați în acest proiect. Dintr-o 

dată, oameni care nu au stat   

niciodată în fața elevilor, poves-

tesc, explică și exemplifică pentru 

toate categoriile de elevi: preșco-

lari, elevi de gimnaziu și de liceu. 

Dacă la această activitate participă toată lumea, biblioteca cu atât mai 

mult nu putea lipsi. Oamenii care își desfășoară activitatea într-o astfel de in-

stituție au trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe tipuri de încercări, iar 

aceasta nu a reprezentat decât o nouă încercare.  

Din anul 2012 și până în 2014 Biblioteca Județeană Dâmbovița a făcut 

tot ceea ce era cu putință pentru a se putea achita cu onoare și de această 

provocare. Bibliotecarii de aici au învățat de-a lungul timpului să deseneze, să 

confecționeze obiecte din diverse materiale, să planteze copaci, să strângă 

gunoaie și materiale reciclabile, într-un cuvânt, să facă de toate.  
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În fiecare an s-a lucrat 

la un program cât mai atrac-

tiv, care să acopere toate seg-
mentele de vârstă. Activitățile 

au fost discutate, analizate și 

abia apoi trecute în program. 

Biblioteca Județeană  are pro-
tocol de colaborare cu toate 

școlile din oraș și de aceea 

programul a fost trimis tutu-

ror unităților de învățământ 
precum și Inspectoratului 

Școlar.  
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Întotdeauna s-a mizat pe intresul elevilor și de aceea colaboratorii noștrii 

au fost mulți: Teatrul de copii – prin actorul Ștefan Ștefănescu, Societatea As-

tronomică Română de Meteoriți reprezentată de dl. Valventin Grigore, medici, 

profesori etc. Pe parcursul anilor activitățile au variat, dar au existat și con-

stante. La această categorie avem hande made, activitățile teatrale, cele legate 

de astronomie, și nu în ultimul rând, recunoașterea personajului și a poveștilor 

prezentate. 

Recunoașteți personajul și povestea, a fost activitatea cu cele mai multe 

solicitări, atât din partea grădinițelor, cât și din partea școlilor la clasele mici. 
 Anul 2014 a fost un adevărat record la acest capitol. Pe parcursul celor 

cinci zile, la sediul bibliotecii a fost un adevărat pelerinaj. Responsabilă cu 

această activitate a fost d-na bibliotecar Alina Cojanu, de la secția Împrumut 

pentru adulți.  
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Au participat cu entuziasm copii 

de la Grădinițele nr. 1, 17, Rază de 

soare, Școlile nr. 1 – Vasile Cârlova, 
nr. 5 Coresi. D-na a știut să-i atragă 

în jocul ei, iar copiii au participat cu 

entuziasm. Alături de copii au fost ca-

drele didactice dar și părinții care în-
soțeau copiii în această deplasare. Cu 

toții s-au bucurat și au retrăit cu drag 

momentele frumoase ale copilăriei.  

Activitatea s-a desfășurat interactiv, copii fiind ușor luați de val, mai 

ales că li s-a oferi posibilitatea folosirii microfonului. Totdeauna, la sfârșit ac-

tivitatea se termina în aplauze și mulțumiri, cu promisiunea de a mai partici-

pa și la alte activități organizate de bibliotecă. Deși lucrează la o secție de 

adulți doamna a coborât foarte ușor în lumea copilăriei și a demonstrat că nu 

contează unde lucrezi ci să-ți placă ceea ce faci iar totul decurge perfect.  

Alături de personajele de poveste, pe ecranele din sălile Bibliotecii Ju-

dețene au mai rulat și alte filme: Dumbrava minunată după lucrarea cu ace-

lași titlu a lui Mihail Sadoveanu, Baltagul după romanul cu același titlu tot al 

lui Mihail Sadoveanu, Gaițele după piesa de teatru a lui Constantin Kirițescu 

etc.  

Prin toate aceste activități Biblioteca Județeană încearcă să readucă în 

rândul tinerilor interesul pentru cultură și dragostea de carte. Experiența acu-

mulată în acest timp de-a lungul celor trei ani de Școală altfel a demonstrat 

că bibliotecarul nu este doar omul care dă cartea ci este cel care aduce infor-

mații și posibilități de aplicare a acestora. Multă răbdare dragi colegi, se poa-

te și mai bine!  

bibliotecar, Cojanu Alina 

Secția Împrumut pentru Adulți 

Biblioteca Judeţeană "I. H. Rădulescu" Dâmboviţa 
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Concursul de cunoștințe și abilități 

“EU și UE—cetățenia europeană activă” 

 Lansat în anul 2010 cu ocazia Zilei        

Europei, Concursul de cunoştinţe şi abilităţi „EU 

şi UE – cetăţenia europeană activă” avea să se 
bucure de un succes deosebit în rândul elevilor 

devenind una dintre activităţile anuale de 

tradiţie ale Bibliotecii Judeţene "I. H. Rădulescu" 

Dâmboviţa şi ale Primăriei Municipiului Târ-
govişte, ce are ca dată de desfăşurare 9 mai.  

Încă de la început concursul a avut ca obiective: 

  popularizarea şi familiarizarea cu princi-

piile, obiectivele şi politicile Uniunii Euro-

pene, cu normele de constituire şi 

funcţionarea a principalelor instituţii ale Eu-

ropei unite, cu valorile comune şi dimensi-
unile identităţii europene; 
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 diseminarea, cunoaşterea, însuşirea şi exercitarea atributelor şi obligaţiilor                                                                                        

conferite de calitatea  de CETĂŢEAN EUROPEAN în rândul elevilor din 

unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal din Târgovişte; 

 evidenţierea şi promovarea unor modalităţi şi mijloace complementare de 
susţinere şi motivare a elevilor pentru valorificarea principiilor UE şi in-

stituţiilor; 

 marcarea într-o manieră participativă a ZILEI EUROPEI. 

 Pe parcursul celor cinci ani în care s-a desfăşurat, concursul a avut mai 

multe forme de organizare şi desfăşurare, adresându-se divserselor categorii 

de public tânăr şi foarte tânăr. Primele trei ediţii (2010-2012) au vizat două 

categorii de vârstă, cu bibliografie şi probe specifice pentru elevii de gimnaziu 
şi liceu.   

 Practic, în concurs intrau 

echipajele (compuse din 3 membri) 

din şcolile gimnaziale şi liceele târ-
goviştene (un singur echipaj 

pentru f iecare uni tate de 

învăţământ), îndrumate de un 

profesor coordonator, de regulă 
profesorul care preda disciplinele 

s o c i o - u m a n e ,  c e  i n c l u d 

„Cunoştinţe despre Uniunea Eu-

ropeană”. 
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 Finala concursului prevedea un chestionar, tip grilă, pregătit de organi-

zatori (cu întrebări punctate de la 1 la 10, după gradul de dificultate al 

întrebărilor) şi evaluarea abilităţilor exprimate în alcătuirea unei mape docu-
mentare. Conţinutul mapei consta într-un eseu cu tema „Şi eu voi fi 

cetăţean european! (maximum 3 pagini) şi un proiect de afiş/desen/colaj/

prezentare pe suport de hârtie sau CD (în Power point) cu tema anului euro-

pean (spre exemplu în 2012 tema a fost „Anul European pentru per-
soanele vârsnice şi vulnerabile”).  

 Din anul 2013, concursul de cunoştinţe şi abilităţi a fost organizat    

numai pentru echipajele liceelor dâmboviţene, graţie nivelului ridicat de com-

petitivitate şi a bibliografiei de concurs mult mai densă în programa de 

învăţământ liceal. Restructurarea a impus şi o schimbare a probei a doua a 
concursului, mapa documentară fiind înlocuită cu realizarea şi prezentarea 

unui poster (afiş/desen/colaj/prezentare pe suport de hârtie) cu tema 

„Viziune personală asupra Europei unite”. 
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 În primul său an, concursul a avut şi un "frate mai mic", destinat 

copiilor de grădiniţă, a cărui finală se desfăşura înaintea fazelor pentru 

echipajele de la gimnaziu şi liceu: Festivalul "Mici în Europa Mare".  

 În cadrul festivalului fiecare echipaj de grădiniţă realiza un moment de 
prezentare a unei ţări din Europa, cu durata maximă de 10 minute, prin 

metode şi mijloace alese de către coordonator (dans tradiţional, cântece, pro-

duse culinare, pictură, fotografie, costumaţii specifice etc).  

 Succesul şi popularitatea concursului au fost asigurate în primul rând 

graţie premiilor generoase oferite de către Primăria Municipiului Târgovişte, 
premii care au sporit în timp.  

 Astfel, dacă în 2012 pentru echipajele câştigătoare, la fiecare categorie 
de şcoli, primeau următoarele premii în bani: Premiul I: 225 lei; Premiul II: 

150 lei; Premiul III: 100 lei; Premiul special pentru cea mai bună mapă docu-

mentară/eseu: 100 lei, în 2014 premiile au sporit la Premiul I: 800 lei;  

Premiul II: 600 lei; Premiul III: 400 lei; Menţiune: 200 lei. 
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Biblioteca Municipală Moreni în slujba 

comunității 

 Atracţia competitivităţii şi a premiilor substanţiale a făcut ca participanţii 

la concurs  să intre în contact cu serviciile oferite de către biblioteca judeţeană 

(locul de desfăşurare al tuturor ediţiilor), majoritatea fiind în prezent utilizatori 
fideli şi chiar voluntari în cadrul secţiilor bibliotecii. 

 

dr. Alexandru Ştefănescu 

Şef Serviciu Relaţii cu Publicul 

Biblioteca Judeţeană "I. H. Rădulescu" Dâmboviţa 

 Zilele Bibliotecii Municipale Moreni desfășurate în perioada 14-15 mai a. 

c. a fost concepută ca o manifestare complexă, incluzând ample acțiuni 

culturale precum: Evocări, prezentări, dramatizări, expoziții, întâlniri cu 
scriitori – în cadrul cărora personalități ale vieții culturale județene și locale 

au prezentat comunicări în legatură cu importanța activităților programate. 

 A fost un regal cultural la care au participat personalități marcante ale 

lumii culturale dâmbovițene: Ion Stoica, Christian Crăciun, Viorica Vlad-Ghica, 

Iulian Moreanu, Serghie Bucur, George Ioan Canache, Ioan Toma, Adrian 
Stîngă, Alexandru Craciun, Gabriela Rizea, Mădălina Zamfir. Ne-au fost alături 

cadre didactice de la școlile și liceele din localitate precum: Amalia Negoescu, 

Maria Gherghișan, Cristina Pascu, Daniela Călineț, Elena Bșniceru, Mariana 

Catinca, Mihaela Dogarel, Angelica Mircescu, Iuliana Ionescu, Maria-Roxana 
Stănescu, Florica Iosif, Carolina Șerban, Salvatore Vlădescu.  

 Au fost prezenți de asemenea, bibliotecari atât de la bibliotecile școlare 
cât și de la bibliotecile arondate Centrului Metodic Moreni, dovedind, pe de o 

parte, atașamentul față de profesie ți pe de altă parte dorința de a onora 

sărbătoarea instituției noastre.  
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 Anul acesta am conceput această întâlnire de suflet a noastră, punând 

la un loc o serie de manifestări pe care le-am dorit pe gustul morenenilor 

care dealtfel ne-au și onorat cu prezența lor. 

 Prima zi a debutat cu alocuțiunile rostite de către  bibliotecarul 
responsabil Diana-Ancuța Beldiman, d-nul viceprimar Vasile Goran și Vlăduț 

Andreescu, metodist la Biblioteca Județeană “I. H Rădulescu” Dâmbovița. 

 Activitățile culturale au continuat, pe parcursul celor două zile, cu 

prezentări interesante precum: “Cultura în vremea domniei lui Constantin 

Brâncoveanu”, “Începuturile modernizării României și literatura”, “Scriitori 
versus jurnaliști. O polemică nestinsa”, “Dimitrie Anghel – poetul florilor”, 

“Istoria nationala incepe cu istoria locala”, “Aviatori pregatiti in scolile din 

Moreni”.  

 De asemenea, au fost prezentate cateva momente artistice: “Omul cu 

chitara”, “Triumful vieții”, “Flori peste Prut” dar și momente dramatice 

savuroase pentru publicul prezent: “La telefon”, Steaua fără nume”, 
“Scrisori fictive”, “Judecată din pădure”, “Păcală vinde vaca unui copac”, 

“La restaurant”, adaptări dupa Mircea Sântimbreanu, Mihail Sebastian, Emil 

Gârleanu, Iosif Nadejde, Ion Băieșu. 
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 În cadrul lor au expus atât d-na profesor Maria Gherghișan cât și 
membrii Cercului de pictură “Neagoe Basarab” de la Școala nr. 4 Moreni, 

conduși de prof. Elena Băniceru. 
 Un moment deja consacrat al acestei manifestări a fost lansarea sau 

prezentarea unor volume: Alexandru Stoica – “Despre Moreni”, Serghie Bucur 

-  “Fara aripi”, Iulian Moreanu – “Febra”, Gabriela Rizea – “Fantasmele 
regimurilor totalitare”.  

 Ediția din acest an, a XVI-a, a însemnat un nou moment în implicarea 

bibliotecii în viața culturală a zonei. 

 

bibliotecar,  Diana-Ancuta Beldiman 

Biblioteca Municipală Moreni 

 Totodată, participanții au 

putut viziona expoziția de carte și 

materiale documentare intitulată 
“Dimitrie Anghel – aristocrat al 

poeziei”.   

 Expozițiile de pictură 

intitulate sugestiv “Poezia 

picturii. Pictura poeziei” și 
“Sensibilitate și culoare”- care au 

reunit cuvinte, culori si forme, au 

constituit și ele prilejuri de noi și 

intense emoții.  

Biblioteca Judeţeană                           

“Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 

Filiala ANBPR Dâmboviţa 

E-mail: filialadambovita@yahoo.ro 


