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O bibliotecă fără bibliotecari este ca o casă nelocuită, spunea Iorga la începutul secolului al XX-lea. 

Bibliotecarul este cel care dă viaţă cărţilor,  le face cunoscut conţinutul cititorilor, le oferă spre lec-

tură în bibliotecă sau le împrumută acasă. Aceasta era munca de bibliotecar! Adevărul e că oamenii 

nu ştiu  ce se ascunde în spatele acestei activităţi, de la selecţie si  achiziţie până la aşezarea publi-

caţiilor în rafturi. Ei nu ştiu că pentru a ajunge la momentul în care cartea este oferită spre lectură, în 

bibliotecă, sau acasă, au loc o serie de operaţii complexe de natură intelectuală care presupun cultură 

şi pricepere profesională. Astăzi, munca de bibliotecar presupune lucruri mai complicate. Din mâ-

nuitori de cărţi ei au ajuns mânuitori de informaţii, 

promotori ai lecturii prin metode nonformale, ceea 

ce ne e deloc simplu. Acest lucru se vede în fiecare 

zi, dar mai cu seamă primăvara, când totul se 

trezeşte la viaţă, biblioteca capătă parcă o şi mai 

mare efervescenţă.  

Data de 23 aprilie marchează atât Ziua Mondiala a 

Cărții, cât și Ziua Bibliotecarului din România. Cu 

această ocazie, Biblioteca Județeană „I.H. 

Rădulescu” Dâmbovița a organizat mai multe even-

imente: Flashmob de promovare a lecturii,  lan-

sarea volumului „Cele două Românii”, autor Adri-

an Năstase,  lansarea volumului „O viaţă de preot 

trăită într-o viaţă de om”, autor Daniela Elena 

Safta, Cafeneaua ANBPR, Program artistic susţinut 

de Ansamblul „Chindia” al Centrului Judeţean de 

Cultură Dâmboviţa, Vernisajul Expoziţiei de foto-

grafie – „Foto jurnalism”, coordonator Pompiliu 

Alexandru. 

Ziua a început antrenant, cu multă mişcare, căci la 

ora 10.00 bibliotecarii au ales să promoveze lectura 

printr-un flashmob. Activitatea s-a desfăsurat pe Pla-

toul Prefecturii din Târgoviste unde autorităţi 

judeţene şi personalităţi culturale s-au alăturat 

zecilor de elevi susţinând lectura.  Participanţii au 

primit din partea organizatorilor cărţi asigurate de 

către Fundaţia Mereu Aproape, în cadrul campaniei 

“Lăsaţi-mă să învăţ! – 2014”, în baza grantului 

“Books 4 youth” pentru susţinerea proiectului 

“Participă, citeşte, câştigă!”. În jurul prânzului, 

evenimentul editorial care a umplut până la refuz 

sala de conferinţe a Bibliotecii judeţene a fost lan-

sarea volumului „Cele două Românii”, în prezenţa 

autorului: prof.univ.dr. Adrian Năstase, fost min-

istru de Externe şi prim-ministru.  
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După amiaza a continuat 

cu lansarea cărţii „O viaţă 

de preot trăită într-o viaţă 

de om”, autor Daniela 

Elena Safta şi cu 

cafeneaua ANBPR.  

Cafeneaua ANBPR, Fil-

iala Dâmboviţa, aflată la 

cea de-a doua ediţie, s-a 

dovedit a fi un bun prilej 

de dialoguri, proiecte şi schimburi de opinii între oameni  care-şi desfăşoară activitatea în cadrul 

mai multor tipuri de biblioteci (publice, şcolare şi universi-

tare). Cafeneaua a debutat cu un workshop  de dezvoltare 

profesională pentru bibliotecarii din bibliotecile  publice,  șco-

lare şi universitare;  inițierea / dezvoltarea de servicii noi, ba-

zate pe nevoile membrilor comunității dâmboviţene;  

promovarea unei strategii noi în susținerea imaginii și rolului 

bibliotecii și bibliotecarului, în comunitatea noastră prin cam-

panii de advocacy; prezentarea serviciilor oferite de Biblioteca 

Județeană “I. H. Rădulescu” Dâmboviţa; oferta de cursuri 

pentru dezvoltarea profesională a bibliotecarilor din cadrul 

Centrului de Formare al al  ANBPR-ului (Asociația Națională 

a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România) (site-ul ANBPR- oferta cursuri 2015). 

Întâlnirea de la Biblioteca Judeţeană din Târgovişte s-a dorit a fi un eveniment profesional de refer-

ință la nivel local. 

Prin judecățile pe care le generează, prin dialogul relaxat și prin antrenarea participanților în rezol-

varea de probleme, Cafeneaua ANBPR a Filialei Dâmboviţa este un exercițiu extrem de util. Bibli-

otecarii din bibliotecile publice, şcolare şi universitare au avut ocazia să se cunoască, să inter-

acționeze și să strângă legăturile dintre ei. Este un moment de regăsire, de socializare și de schimb 

de idei, în folosul profesiei și al bibliotecarilor care cu toţii, au consimțit la valorile și misiunea bib-

liotecii. 

 

      Daniela Iordache 

     vicepreşedinte Filiala ANBPR Dâmboviţa 

 

 

 

 

 

 

 Încă din septembrie 2014, când am aflat că am fost selectaţi în proiectul naţional „Raftul cu 

iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, ne-am bucurat că şi biblioteca 

noastră s-a numărat printre câştigători. Au fost 28 de biblioteci din ţară care au aplicat pentru pro-

iect şi numai 16 au fost selectate.  

Da, ne-am dorit să răspundem invitaţiei făcute de ProVobis şi ANBPR şi ne-am înscris pen-

tru a deveni o Bibliotecă V, pentru a ne dezvolta, pentru a cunoaşte noua abordare a implicării vo-

luntarilor în programele şi activităţile bibliotecii noastre, pentru a primi intervenţie personalizată 

complexă în profesionalizarea muncii cu voluntarii şi în dezvoltarea capacităţii de a implementa 

programe de voluntariat. Proiectul „Raftul cu Iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în 

biblioteci” este implementat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, în 

parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),  

AM PRINS GUSTUL…VOLUNTARIATULUI ÎN 

DÂMBOVIŢA 
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în perioada mai 2014-iunie 2015 şi finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului 

ONG în România. Pe 14 septembrie 2014, Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat a 

reunit timp de 3 zile la Cluj-Napoca cele 16 biblioteci selectate în cadrul proiectului „Raftul cu iniţiativă 

– Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, cu scopul de a instrui cei 31 de bibliotecari 

aleşi, în Managementul programelor de voluntariat şi Managementul voluntarilor. 

A urmat o a doua sesiune de instruire în perioada 27-29 ianuarie 2015 la Predeal, ce a abordat 

două teme: Dezvoltarea creativităţii pentru campanii de voluntariat de succes şi Metode de educatie 

non-formală: Teatru forum şi Biblioteca Vie. 

DAR CE RESPONSABILITĂŢI PRESUPUNE IMPLICAREA ÎN PROIECT? 

-Delegarea de către managerii bibliotecilor a 2 bibliotecari 

-Participarea timp de 6 luni într-un program de consultanţă pentru dezvoltarea şi implementarea 

unui program de voluntariat pe termen mediu şi lung  

-Amenajarea unui punct de informare cu privire la voluntariat în incinta bibliotecii, numit Raftul 

cu Iniţiativă, cu sprijinul proiectului  

-Organizarea unui eveniment public în Săptămâna Naţională a Voluntariatului, cu sprijinul pro-

iectului  

-Promovarea proiectului, raportare periodică şi păstrarea legăturii cu echipa de proiect  

 CARE SUNT BENEFICIILE? 

 -Vizibilitate la nivel comunitar şi naţional, poziţionarea instituţiei ca bibliotecă activă, modernă, 

centru de resurse şi oportunităţi pentru comunitate;   

 -Capacitate crescută de a recruta şi de a reţine voluntari din diferite categorii, care să contribuie 

la dezvoltarea instituţiei, a comunităţii şi la dezvoltarea lor personal; 

 -Acces la schimb de experienţă cu alte biblioteci, idei şi modele de programe de voluntariat  

Oportunitatea de evaluare şi certificare a bibliotecii ca Bibliotecă V, un concept nou dezvoltat în cadrul 

acestui proiect, adresat celor mai active biblioteci în domeniul voluntariatului; 

Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa a dezvoltat timp de 6 luni (ianuarie-

iunie 2015) programul de voluntariat „Voluntar activ, tânăr creativ”, care a pornit cu un număr de 7 

voluntari şi a ajuns în luna iunie la peste 20 de voluntari. 

Coordonatoarele programului „Voluntar activ, tânăr creativ” al Bibliotecii Judeţene „Ion Heli-

ade Rădulescu Dâmboviţa sunt două bibliotecare, implicate, vesele şi creative, Raluca Rusu de la Secţia 

Multimedia-Internet şi Claudia Chebac de la Secţia Carte Tehnico-Ştiinţifică. 

 În cadrul acestui program am desfăşurat împreună cu voluntarii şi partenerii o serie de activităţi: 

- Atelier de presă – din tainele jurnalismului, cu două teme: Introducere în presa scrisă şi 

vorbită şi  Persoane şi locuri de poveste. Tehnici de interviu şi reporting; 

-Sesiuni de coaching – cursuri de orientare în cariera 

viitoare ; 

-Seminarii interactive – activităţi de consiliere a 

adolescenţilor pe teme legate de provocările vârstei – Ado-

lescenţa la prezent. 

 - Ateliere handmade – dezvoltarea creativităţii şi 

descoperierea abilităţilor practice 

 -Târgoviştea la Pas - promovarea oraşului Târ-

govişte prin fotografii, materiale video şi discuţii interac-

tive; 

 -Program liric - Mama – simbol al tuturor începu-

turilor – recital de poezii şi cântece dedicate mamei; 

 -Punctul de informare “Raftul cu iniţiativă” – 

realizat cu sprijinul ProVobis în cadrul bibliotecii; 

Dar mândria programului nostru a fost piesa de Teatru Forum „Integrare fără discriminare”, 

plecând de la o idee a voluntarilor şi concretizându-se într-un scenariu realizat cu ajutorul coordona-

toarelor. La această piesă s-a muncit aproape 5 luni, repetiţiile organizându-se de 2 ori pe săptămână. 
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Şi am ajuns în SNV! Vă întrebaţi oare ce este SNV! Este Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 

sărbătoarea naţională anuală a voluntariatului. SNV este cea mai importantă săptămână pentru voluntari, 

în care sărbătorim voluntariatul, voluntarii şi facem vizibile lucrurile bune pe care aceştia le fac pentru 

comunitate. SNV este un eveniment naţional anual menit să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi vol-

untarii pe care aceştia îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul co-

munităţii pentru acesta şi pentru a recunoaşte public activitatea voluntarilor. SNV este un eveniment in-

iţiat şi coordonat la nivel naţional de către Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, 

începând cu anul 2002 şi implementat în colaborare cu parteneri locali şi centre de voluntariat. Misiunea 

Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul prin activităţi de instruire, consultanţă, cercetare şi facilitarea 

colaborării tuturor factorilor interesaţi şi de a promova voluntariatul în Romania ca resursă viabilă şi de 

neînlocuit în soluţionarea problemelor cu care se confrunta societatea. 

SNV este: 

-O mobilizare sincronizată a organizaţiilor care implică voluntari, care devin astfel o voce co-

mună; 

-O oportunitate pentru cei care vor, dar nu ştiu cum să se implice, să testeze voluntariatul 

-O demonstraţie şi o sursă de inspiraţie privind puterea noastră, a tuturor, de a colabora pentru o 

schimbare pozitivă în comunitate 

 -O oportunitate pentru organizaţii de a implementa idei de schimbare sau de a celebra pub-

lic programele de voluntariat, sub umbrela unui eveniment national; 

 -O oglindă a diversităţii oamenilor, organizaţiilor, cauzelor şi activităţilor din sfera voluntaria-

tului; 

 -Un cadru public naţional pentru recuno-

aşterea şi aprecierea publică a voluntarilor; 

 -Un eveniment anual în creştere, care at-

rage atenţia comunităţii şi mass-media către 

faptele bune din jurul nostrum; 

În SNV, Săptămâna Naţională a Voluntaria-

tului, ediţia a XIV-a, 11-17 mai 2015, sub slo-

ganul “Prinde gustul!” au fost desfăşurate de 

biblioteca noastră, prin programul “Voluntar ac-

tiv, tânăr creativ”, trei frumoase activităţi: Atel-

ier handmade, Teatru Forum „Integrare fără dis-

criminare” şi Tatuaje prolectura/ Hai să 

promovăm lectura/ Şi să terminăm cu ura, ultimul 

eveniment desfăşurat în Piaţa Mihai Viteazul din 

Târgovişte. Am păşit în SNV cu dreptul …zicem noi. 

Prima activitate a avut loc pe 11 mai, Atelier hand-

made, unde ajutaţi de voluntari inimoşi şi de colega 

noastră, Gianina Ivan, de la Filiala pentru Copii, am 

realizat lucruri frumoase cu care ne mândrim. Partici-

panţii au fost încântaţi şi creativi, compunând versuri 

şi mesaje Pro lectura şi Pro voluntariat. Steguleţele 

au fost realizate de elevi de la Şcoala Gimnazială 

„Coresi” din Târgovişte alături de voluntarii proiectului şi ai bibliotecii. Am compus şi noi, coordonato-

rii, câteva versuri-îndemn pentru voluntariat:„ 

Hai, hai, vino! /E şansa ta! 

Hai, hai, vino! /Să schimbi ceva! 

Hai, hai, vino! /Fii voluntar! 

Hai, hai, vino!   

Comunitar!”  
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Am prins gustul voluntariatului şi ne bucurăm că 

tot mai mulţi elevi doresc să se implice în astfel de activi-

tăţi. Marţi, 12 mai 2015, a avut loc cea de-a doua activi-

tate în cadrul SNV, Teatru Forum: “Integrare fără dis-

criminare”, un spectacol interactiv pe tema nondis-

crimănării şi integrării în colectivităţi a adolescenţilor, 

susţinut de către voluntarii programului “Voluntar activ, 

tânăr creativ”. Ce frumos! Ce implicare! Am avut emoţii 

mari, dar cu susţinere din partea colegilor şi nu numai, 

totul a ieşit bine! Voluntarii au fost la mare înălţime! Au 

dat…tot ce-au avut şi …s-a văzut! Şi credeţi-ne, nu-i 

lăudăm degeaba! Publicul s-a implicat, s-au schimbat per-

sonaje, de 6-7 ori, s-au spus păreri, s-au discutat opinii. 

Considerăm că metoda nonformală prezentată a fost de 

bun augur pentru toată lumea! Beneficiarii, elevi de liceu, 

de diferite vârste şi categorii sociale, au avut ce învăţa, iar 

mesajul a fost receptat şi însuşit. Ne-am dedicat, ne im-

plicăm şi ajutăm la schimbare! Prindem gustul! Joi, 14 

mai 2015, am ieşit cu toţii din bibliotecă, noi, coordonato-

rii programului, colegi, voluntari şi parteneri, în Piaţa 

Mihai Viteazul din Târgovişte să promovăm lectura şi 

voluntariatul nonformal şi artistic. Activitatea s-a intitulat: 

Tatuaje Pro Lectura/ Hai să promovăm Cultura/ Şi să 

terminăm cu Ura. Ploaia a cam vrut să ne încurce 

planurile, dar nu prea i-a mers. Cu toţii am prins gustul şi 

asta s-a văzut. “Am luat boneta şi polonicul şi ne-am dat 

în spectacol”: ne-am tatuat, semipermanent bineînţeles, 

am recitat, am cântat, dansat şi ne-am distrat! Deci…AM 

CÂŞTIGAT! De toate…cărţi, baloane, steguleţe, semne 

de carte, experienţă, bucurie şi satisfacţie. A fost o zi pli-

nă, dar frumoasă şi cu toţii ne-am convins că VOLUNTA-

RIATUL FACE BINE! Am făcut vizibilă prin toate mij-

loacele: culoare, muzică, dans, poezie şi nu numai, sărbă-

toarea voluntarilor, a voluntariatului, dar mai ales ce lucruri minunate facem şi se pot face şi în viitor 

pentru comunitate. Prinde gustul! Fii voluntar! Un alt aspect de care ne bucurăm, este că suntem o Mini 

Bibliotecă V! În urma concursului de insigne iniţiat de ProVobis, Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade 

Rădulescu” Dâmboviţa, prin programul “Voluntar activ, tânăr creativ”, a câştigat insigna de MINI BIB-

LIOTECA V. Am reuşit acest lucru prin ambiţie şi tenacitate, animaţi de dorinţa de a crea lucruri 

frumoase, cu şi despre voluntari, cu şi pentru comunitate. Mărturisim că nu a fost uşor, fiind şi la în-

ceput de drum – în managementul voluntarilor – şi cu alte responsabilităţi în bibliotecă. Normal că ne 

dorim să continuăm şi aspirăm la mai …sus. Am crescut vizibilitatea bibliotecii noastre prin activităţile 

diversificate desfăşurate în cadrul programului, iar prin faptul că mulţi beneficiari, participanţi şi-au 

manifestat dorinţa de a se înscrie ca voluntari, am înţeles: comunitatea cuPRINDE iniţiativa. Biblioteca 

V – este biblioteca ce vine mult mai aproape de om, cultivă relaţiile umane şi demonstrează că 

întotdeauna există un răspuns la nevoile societăţii, influenţând calitativ şi cantitativ viaţa unei comuni-

tăţi, prin serviciile oferite.   

Motto-ul nostru: “Să-i reţii pe cei care îi ai şi să-i aduci pe cei care nu au fost în bibliotecă 

încă…fie că sunt cititori, utilizatori, vizitatori sau voluntari”. „Încercăm zece lucruri noi. Dacă din aces-

tea, opt vor cădea, vor rămâne două perle. Iar acesta este câştigul.” 

Totul înseamnă să îndrăznim, să ne reînnoim permanent. Într-o Mini Bibliotecă V putem face 

lucruri măreţe! Şi facem…                                 

Coordonatori proiect:  Claudia Chebac şi Raluca Rusu 

                        Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 
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         Gândiţi-vă ce se întâmplă cu cărţile : le dorim, le avem, ne bucu-

ram de ele, ne plictisesc, le părăsim, le regăsim, ne pierdem în ele, le 

îngropăm numele în adâncul nostru şi, daca e nevoie îl uitam. Nu aşa 

arată toate iubirile noastre? 

       Cea mai mare parte a cunoştinţelor noastre provin din cărţi. Baza 

instrucţiei o constituie CARTEA. Acumularea de cunoştinţe prin cer-

cetarea cărţilor presupune priceperea de a le decodifica, de a le desci-

fra, cu alte cuvinte de a le citi. Relaţia omului cu cartea are o istorie 

îndelungată. Lectura a fost, este şi va rămâne o activitate de îmbelşu-

gare cognitiva si spirituală specifică cititorului, care va aprecia pe de-

plin un text literar, când va renunţa pentru o clipă la prejudecăţile sale 

culturale, la diversele probleme subiective în favoarea explorării lumii 

interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. 

        Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o 

noua cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a lumii interioare 

şi exterioare. Cititul este o hrană care te metamorfozează şi scoate din 

tine tot ceea ce te reprezintă. Un lucru important este şi calitatea cărţi-

lor de a nu face zgomot, în schimb, îndemnându-te cu tainic cântec de 

sirenă, să le răsfoieşti, să le redeschizi, produc seisme culturale şi ştiinţifice, dând naştere unor neaştep-

tate vibraţii spirituale. Fără îndoială, cărţile rămân personajele principale ale universului nostru cultural. 

În ultimii ani, tehnologia a remodelat modul de petrecere a timpului liber, a reorientat atenţia către me-

diul online, către televiziune sau către presa scrisă. 

        Astfel, în special tinerii şi mai ales copiii au fost îndepărtaţi de minunata lume a cărţilor. Toate 

aceste poveşti au fost date uitării şi unii copii au pierdut obiceiul de a citi. Pentru realizarea justă a orga-

nizării şi îndrumării lecturii se impune o colaborare strânsă între şcoală- bibliotecă- familie. Este necesar 

să se ia în discuţie problema lecturii şi să se scoată în evidenţă imensul ei rol în formarea personalităţii 

copilului, să se dea îndrumări despre ce şi cum trebuie să citească copiii, spre a-i ajuta să înţeleagă ceea 

ce citesc şi a le dezvolta interesul pentru lectură. 

     Daca sunt descusute cum se cuvine cărţile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi înşine. 

     Citindu-le observam cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează sufletul cu senti-

mente pilduitoare. Lucrul cu cartea este de neînlocuit. Este necesar să-l apropiem pe copil, în mod con-

ştient de universul cărţilor. El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind,, o călătorie prin sufle-

te, gânduri şi frumuseţi’’(Mihail Sadoveanu). Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice 

aduce azi omenirea în faţa unei dileme : ce va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va 

deveni o amintire, aidoma pergamentului sau a altor materiale? Oricare ar fi răspunsul  la aceasta între-

bare, adică indiferent de suportul cărţilor, putem spune împreuna cu Miron Costinca ,,nu este alta, şi mai 

frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului, decât cititul cărţilor’’ Cartea este atât de întelegătoare, 

încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supară, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. O carte te trimite la alte 

cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Pentru că acesta este adevărul  : CAR-

TEA NE FACE PUTERNICI! 

        Camelia Petre 

      Preşedinte Filiala ANBPR Dâmboviţa 

 

DESPRE CARTE … 
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SALA DE LECTURĂ CARTE  : TENDINŢE. DEZVOLTARE. 

     PROMOVARE                             

Izvoare răsărite din lumina cunoașterii, cărțile frumos ordonate pe rafturi, tresar la atingerea mâinilor 

dibace ale celor ce doresc să pătrundă în universul lor. Tainele lor, bine ascunse de mâna celor care le-au 

făurit, cer multă îndemânare, răbdare și pricepere spre a fi deslușite, iar cum liniștea aici este mereu la ea 

acasă, succesul este garantat.  Chipurile  celor ce părăsesc  sala par diferite, mereu atente să-și ia rămas 

bun cu un zâmbet  larg și un mulţumesc…În plan profesional pari mulțumit, dar totuși, niște statistici 

îngrijorătoare privind abandonul școlar ne îndeamnă să ieșim puțin din tipare și să căutăm tot mai multe 

metode de a atrage tinerii încă de la cele mai fragede vârste în acest univers al cunoașterii. În acest dezi-

derat,  şcoala şi biblioteca prin parteneriate pe care le încheie, au sarcini de a coopta tot mai mulţi tineri 

dornici de a împărtăși o parte din preocupările și pasi-

unile lor. Pornind de la ideea că „Nu există copii fără 

vocaţie, doar talente nedescoperite şi necultivate”, în 

urmă cu 4 ani am inițiat un concurs de nivel județean‚ 

”Creativitate şi talent”  la care au participat un număr 

tot mai mare de unități de învățământ, atât școli gim-

naziale cât si licee din județ, întrucât nivelul de vârstă 

al concurenților a fost intenționat atât de cuprinzător, 

adică de la 8 la 18 ani. Competiţia este programată să 

cuprindă două etape. Prima etapa are in vedere desfă-

şurarea concursului la nivel de şcoală/liceu, in care se 

face selecţia pentru ce-a de-a doua etapă, cea judeţea-

nă. Etapele școlare au avut loc in unitățile de învăţă-

mânt participante in ce-l de-al doilea semestru al aces-

tui an școlar, iar faza județeană s-a desfășurat în sediul 

Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” în data 

de 12 iunie 2015. Pe lângă evoluţia surprinzător de 

bună a concurenţilor este demn de remarcat aici şi im-

plicarea unui număr tot mai mare de cadre didactice. 

Aceşti dascăli minunaţi îşi răpesc din timpul lor liber 

pentru pregătirea acestor copii talentaţi, creativi şi dor-

nici să se evidenţieze prin tot ceea ce fac. Și cum era 

de așteptat, în această mare familie a concurenților, 

fiecare serveşte drept model pentru ceilalți. Concursul, 

aflat anul aceasta la cea de-a IV-a ediție a cuprins un număr de 8 unități de învățământ, având partici-

panţi pentru toate cele 3 secțiuni: creaţie literară, interpretare vocală, interpretare teatrală. Sarcina cea 

mai dificilă a revenit juriului, deoarece pe lângă evoluţia foarte bună a concurenţilor, se raportau de fie-

care dată şi la nivelul de vârstă al acestora. Încă de la prima ediţie a acestui concurs, echipa de specialişti 

pe fiecare secţiune în parte şi-a exprimat plăcerea de a fi întâlnit atât de mulţi copii, atât de talentaţi într-

o competiţie. O latură mai puţin cunoscută a acestui concurs, este secţiunea de creaţii literare. Întrucât 

timpul nu permite, lucrările de creaţie sunt evaluate, premiate, însă nu şi prezentate, respectiv citite. Şi 

anul acesta, au fost foarte multe lucrări excepţionale ceea ce ne face să sperăm că încă nu ne-am pierdut 

speranţa de a deveni curând-curând contemporani cu un Creangă ori un Eminescu… 
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Cu permisiunea autorului, vom publica aceste rânduri drept mărturie a celor scrise mai sus. Lucrarea 

aparţine elevei Paraschiv Alina din clasa a VII-a ,Şcoala gimnazială “Prof. Paul Bănică” Târgovişte, 

Prof. coordonator: Nela Costea  

     

          Povestea codrului   

Codrul, mare împărat     

Stăpâneşte-al lui regat  

Imperiul său e o minune 

Ce uimeşte-atâta lume!  

Neamuri mii îi cresc sub poale  

Păsări mici şi animale 

Lângă ape pe poteci 

Ies din lacrimi Frumoşi-Feţi 

Când noaptea încet se lasă, 

Cătălina-i la fereastră 

Pe luceafăr aşteptând 

În codru cu dor intrând. 

Tinerii păşesc uşor 

Întrabând cu glas domol: 

-Codrule, unde-l găseşti 

Pe Mihai, din Ipoteşti? 

Multe asemenea lucrări s-au adunat de-a lungul celor 

patru ediţii ale concursului care au fost solicitate autori-

lor lor spre a fi publicate in diverse reviste. Munca şi 

dăruirea, originalitatea şi spontaneitatea acestor micuţi-

mari  m-au determinat să le fiu alături multă vreme de 

aici înainte. 

Coordonator de proiect: Bibliotecar, Pîrvulescu Pavelica 

 

 

 Una dintre secţiile cu un profil aparte din cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbo-

viţa este secţia Periodice. Situată la etajul întâi al bibliote-

cii, Secţia Periodice deţine la începutul anului 2015 un nu-

măr de 17550 u.b care pot fi oferite celor interesaţi pe dife-

rite suporturi, de la tradiţionalele documente pe hârtie până 

la cele electronice, în limba română, franceză, engleză, rusă 

ş.a., începând cu anul 1968 şi până în prezent. Anual achizi-

ţionăm mai mult de 35 de titluri de reviste şi ziare din do-

meniile ştiinţelor economice, juridice şi socio-umanistice, 

învăţământ, educaţie, ştiinţe reale, cultură, sănătate etc. 
          Periodicele din această bibliotecă au parcurs drumul 

sinuos de la înregistrarea în cataloagele pe fişe scrise de 

mână sau de maşină, pentru a ajunge astăzi la catalogul on-

line. Necesităţile de prelucrare modernă au determinat în 

timp, constituirea serviciului Periodice, când s-a trecut la prelucrarea profesionistă a periodicelor: in-

ventariere sistematică, cotarea pe formate, catalogarea în sistem informatizat (programul ISIS, TINLIB 

şi acum Liberty 5), legarea în volume, etc.  

                             SERVICIILE SECŢIEI  PERIODICE    
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 Publicaţiile periodice reprezintă o importantă sursă 

de informare şi documentare pentru toate categoriile 

de utilizatori. Ele conţin, în general, informaţia cea 

mai nouă dintr-un domeniu şi sunt foarte utile mai 

ales comunităţii ştiinţifice şi  au pe lângă rolul de a 

disemina informaţiile pentru publicul larg, de prezen-

tare a progresului economico-ştiinţific al societăţii şi 

rolul de a oferi date şi informaţiile actuale, atractive 

pentru cititori. Noutatea este dată de frecvenţa actuali-

zării informaţiilor.  
 Indiferent că solicitarea vine din necesitatea de studiu 

sau cercetare, de calificare sau perfecţionare profesio-

nală, de pregătire şcolară sau din alte preocupări,  am constatat că, în ultima perioadă au început să fie 

consultate destul de des, ziare şi reviste vechi ( perioada anilor 1970-1980) şi amintesc aici câteva titluri : 

România liberă, Scânteia tineretului, Gazeta sporturilor, România literară, Contemporanul, Cutezătorii, 

Şoimii patriei) şi lista ar putea continua.  
 Am observat, de asemenea, în ultima perioadă o oarecare creştere a numărului de cititori adulţi ai secţiei 

periodice, datorită schimbărilor socio-economice apă-

rute, care au modificat oarecum sfera interesului de 

lectură al acestora. Solicitările efective, arată că cei 

mai mulţi cititori au împrumutat până la sfârşitului 

anului 2014, pentru studiu la sală, 1105 publicaţii pe-

riodice, 2339 u.b din domeniul Generalităţi; 2069 – 

Ştiinţe Sociale; 1554 – Economie. Ştiinţe Economice; 

iar cei mai mulţi, 2610 – Drept. Jurisprudenţă. Legis-

laţie. 
 Biblioteca, prin gratuitatea serviciilor sale, atrage ci-

titorii cu venituri mici, dornici de a citi. Intelectualii 

solicită Serviciul Periodice numai în situaţii speciale: 

grade, doctorate, concursuri etc.  
 Lectura adultului, ca lectură degajată de constrângeri, este deseori asociată petrecerii timpului liber. Mai 

puţin sunt cititorii care citesc din raţiuni profesionale, ca şi cei care îşi eşalonează motivat lecturile. 
 Biblioteca publică fiind instituţia care polarizează o multitudine de interese intelectuale ale diverselor 

structuri ale colectivităţii, datorită colecţiilor sale şi mai ales a caracterului enciclopedic ale acestora, are 

obligaţia educării cititorilor pentru informare, pentru folosirea corectă a informaţiei, în mod eficient. Ca-

pacitatea secţiei de a atrage şi de a-şi forma cititorii fideli se poate realiza numai prin calitatea serviciilor 

oferite. 
 Cunoaşterea şi satisfacerea acestora, a cerinţelor şi exigenţelor membrilor comunităţii, trebuie să ne pre-

ocupe în mod deosebit, în vederea realizării funcţiei sociale şi culturale. 

                                                                                                  Bibliotecar 

                                                                                                  Papoe Cristina 

  

Biblioteca Judeţeană                           

“Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 

Filiala ANBPR Dâmboviţa 

E-mail: filialadambovita@yahoo.ro 


