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Moto:  

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.  

(prof. univ. dr.  Ion Stoica)  

        BIBLIOTECĂ 
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„ Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi 
înțelesul și filosofia vieții!”  

Mihai Eminescu 

 Biblioteca Orășenească Titu - punct de informare europeană, este o bibliotecă cu profil enci-
clopedic, pusă în slujba comunității locale, care permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze 
de date și la alte surse proprii de informații. Asigură egalitatea accesului la documentele necesare 
informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, 
fără deosebire de statut social ori economic, apartenență politică, religioasă sau etnică. 
 Biblioteca beneficiază de două locații moderne :   
Centrul pentru Tineret, etajul I; 
Casa de Cultură, etajul II (mansardă); 
 În funcție de cunoașterea intereselor de lectură ale utilizatorilor, s-au elaborat metode speci-
fice de îndrumare a acestora, de orientare și asistență în procesul de selecție a publicațiilor. S-au 
furnizat direct informațiile necesare cititorilor, pentru a-i ajuta să se orienteze în lumea cărților, 
pentru a-i deprinde cu mijloacele de informare: cataloage, bibliografii, liste de recomandare, lucrări 
de referință. 

 Bibliotecarul, alături de părinți, bunici și dascăli, are responsabilitatea de a îndruma  copilul 
spre lectură  de la o vârstă fragedă,  dând posibilitate acestuia să-și însușească noi cunoștințe, să-și 
formeze priceperea și deprinderea de a-și găsi singur, mai târziu, informația dorită. 
 Obișnuindu-i să recurgă la sursele de informare ale bibliotecii, își vor forma gustul și dra-
gostea pentru lectură,  își vor dezvolta spiritul critic și gustul pentru frumos, îmbogățindu-și astfel 
orizontul de cunoaștere. 
  Pe parcursul anilor, numărul iubitorilor de cartea a crescut și totodată, și curiozitatea acesto-

ra  de a descoperii noi comori ( arta teatrală, pictura, muzica, dansul, calculatorul, jocul). 

 Așadar,  Biblioteca Orășenească Titu,  a venit cu noi provocări în rândul tinerilor și adulților 
în scopul descoperirii valorilor și a talentelor acestora. Asfel, în cadrul bibliotecii s-au înființat dife-
rite cluburi și grupuri cultural artistice și educaționale, precum:  
 Clubul de lectură „ CARTEA, prietena mea!”, unde copiii, tinerii și adulții vin pentru a discu-

ta despre o anumită carte care au citit-o sau care și-au propus să o citească, despre noile  apa-
riții editoriale din bibliotecă, dar și recomandarea acestora,  celor care încă nu le-au citit. 
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 Clubul IT „ BiblioNET pe InterNET!”. În cadrul Clubului am avut două proiecte : 
  1) CALCULATORUL, prietenul meu!, clasa a IIa, Școala Gimnazială Nr. 2 Titu-

 Târg, inv. Manuela Dumitrescu. 
  2) Biblio-Buni vs. Buni-Cool- curs IT pentru bunici. 

 Cenaclul Cultural „ LUCEAFĂRUL”.În cadrul cenaclului avem lansări de carte , întâlniri 
cu tineri și adulți care scriu poezie și proză, interviuri cu scriitori din orașul Titu, în cadrul 
unui proiect – „ De vorbă cu Nicol!” 

 Trupa de teatru „ Teatru Mic” unde,  alături de Trupa de Teatru Dramatic Barbu Ștefănescu 
Delavrancea și Trupa de Teatru Anton Pann din București, am pus în scenă Teatrul Lectură 
-„Flacăra Credinței Brâncovene”.Pisa de teatru lectură a fost pusă în scenă în mai multe 
locații precum: Centrul Cultural „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Sector 1 București, 
Palatul  Mogoșoaia – Ilfov, Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște. 

 BiblioAteliere – „ Mâini Îndemânatice”. În cadrul atelierelor cei înscriși realizează diferite 
obiecte sau personaje din lecturile citite, etc. 

  Titu Band ( grup de copii și tineri care iubesc muzica și dansul), care începând cu 1 oc-
tombrie 2015, a luat denumirea de „Titu ART”.Copii și tinerii au participat la anumite con-
cursuri județene și naționale de creație și interpretare unde au acumulat în palmaresul lor, 
premii importane…și lista continuă. 

 Promovarea educației nonformale în cadrul proiectelor „ Rețea de centre de educație non-
formală pentru viață în mediul rural din Dâmbovița” și  „Biblioteca mea e cea mai COOL-
turală!”. 
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 Toate cele de mai sus, au dus la o îmbunătățire spectaculoasă a activității socio – culturală 
și educativă în cadrul  bibliotecii, au atras cât mai mulți copii, tineri și adulți spre lectură. 
 Este adevărat  că nimeni nu te poate forța să te îndrăgostești și să iubești o carte, dar sunt 
sigură că undeva, într-un loc, poate chiar în bibliotecă, există o pagină scrisă pentru tine. 
 Vă invit, pe această cale,  să pășiți pragul, uneia dintre cele mai frumoase biblioteci 
dâmbovițene, pentru a descoperii împreună minunata și fascinanta lume închisă între coperțile a 
peste 35000 de unități de bibliotecă ce vă așteaptă zilnic pentru a fi răsfoite și citite.  
 Așa că…vino alături de noi, într-o campania de promovare a lecturii pentru toate catego-

riile de vârstă, ce are ca slogan - „ Lectura nu dăunează sănătății ! ”. 

                              Copilărie 
                                                                                                                               
Frumoasă ești, copilărie,                                                                                                                                                                  
Cu cântec, joc și bucurie,                                                                                                                                                                   
Fără griji, fără necaz,                                                                                                                                                                           
Doar cu zâmbet pe obraz.      
                                                                                                                                                                                                                                                             
Zâmbiți, că pentru voi, copii,                                                                                                                                                           
Crește floarea în câmpii,    
Pentru voi fluturii zboară,  
Pentru voi e primăvară.  
 

Bucurați-vă de soare  
De senin, de vis, de floare! 
Când întunericul se lasă,  
Zâmbiți, că viața e frumoasă!  
 

Copii cu sufletul curat,  
Spre voi mereu am alergat  
Cu bucurie și speranță  
Ca veți aduce altă viață.  
 

Voi sunteți lumea viitoare  
Și tot ce e mai sfânt sub soare,  
Zâmbiți, copii, și fiți voioși,  
Că anii voștri sunt frumoși!     
                                                                       
                                

                                   Prof. Iulia Toma-Pîrvu 

Rugă pentru copii 
 

Doamne, dă-le la copii 
Cer curat și bucurii.  
Apără-i de ce e rău  
Și fii lângă ei mereu!  
 

Dă-le, Doamne, casă nouă,  
În grădină flori de mai,  
Udate cu stropi de rouă 
Și le fă din viață rai! 
 

Dă-le albul crinului 
Și  zborul lăstunului.  
Împletește-le cunună  
Din stele și-argint de lună!  
 

Dă-le ’naltul munților,  
Neclintirea stâncilor.  
Ani frumoși, senini și buni,  
Fără teamă de furtuni!  
 

Și-ntr-un colț de-aprinsă stea.  
Pune-le și dragostea  
Lângă-un fir de busuioc ,  
Să le poarte de noroc !  
 

                                      Prof. Iulia Toma-Pîrvu 

bibliotecar responsabil și profesor documentarist, Grigorescu Nicoleta Liliana 
Biblioteca Orășenească Titu 



Pagină 5  BIBLIOBULETIN INFORMATIV FILIALA ANBPR DÂMBOVIȚA    
ANUL II,  NR. 3, 2015 

B I B L I OT E C A  O R Ă Ș E N E A S C Ă  
” I ON  G HI C A ”  R Ă C A R I  

 Biblioteca Orășenească „Ion Ghica” Răcari, își are sediul în centrul orașului Răcari, lângă 
Școala Generală și Gradinița Răcari și este o bibliotecă cu profil enciclopedic, pusă în slujba       
comunității locale, permițând accesul nelimitat și gratuit la colecții și alte surse de informații.     
Asigură egalitatea accesului la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii 
timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, 
vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etică. Deține un număr de 21206 volume carte.   

 Din anul 2010 beneficiem de progra-
mul Biblionet care este mai mult decât util 
pentru membrii comunității locale și nu numai. 
Am întreprins o sumedenie de activități în  
parteneriat cu instituțiile importante din comu-
nitatea noastră, și anume: 
- în parteneriat cu Primăria, am desfășurat   
voluntariat pentru curățarea comunei și planta-
rea de puieți pe marginea drumului, am sărbă-
torit împreună ziua națională, ziua drapelului, 
am participat la activități dedicate ostașilor 
căzuți în lupte, am comemorat eroi răcăreni. 

-în parteneriat cu Poliția am participat la acțiuni dedi-
cate zilei armatei, zilei drapelului și a poliției române, 
am demarat acțiuni de stopare a violenței în școli și 
licee;  
-în parteneriat cu Stația de Ambulanță, am demarat 
proiecte prin care am învățat copiii să acorde primul 
ajutor în caz de accident, incendiu și rănire cu obiecte 
vătămătoare; 
 

- în parteneriat cu Centrul Europe Direct Târgoviște și Biblioteca Județeană Dâmbovița am partici-
pat la acțiuni dedicate zilei internaționale a copilului, zilei europei și am infiintat un punct de infor-
mare europeana în biblioteca noastră, elevii au învățat cum să își caute un loc de muncă în Uniunea        
Europeană; 
-în parteneriat cu școala și liceul din localitate, desfășurăm activități minunate, la  care copii sunt 
foarte dornici să participe. În cadrul proiectului „Rețea de centre de educație nonformală pentru via-
ța în mediul rural din Dâmbovița”, copii beneficiază de consiliere gratuită din partea voluntarilor 
Fundației Andrei  Târgoviște; ajutăm elevii să își dezvolte personalitatea și să își descopere deprin-
derile pe care deja le au; organizăm zilele bibliotecii la care participă un număr foarte mare de elevi, 
cadre   didactice, membrii ai comunitătii locale și personalități de seamă ale orașului Răcari;  
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Bibliotecar-formator,  Dobre Cătălina Mariana 
Biblioteca  Orășenească ”Ion Ghica” Răcari 

-din temele care au avut un real succces enumerăm, „să ne cunoaștem mai bine”, „povestea nume-
lui”, „comunicare între tineri”, „prima zi în bibliotecă”, „educația prin joc”, cafeneaua publică” etc. 
-pentru persoanele care nu au un loc de muncă, în parteneriat cu Asociația Târgoviște spre Europa 
am organizat diferite cursuri de calificare și comunicare. 
-am participat la activități dedicate marilor scriitori ai literaturii române, i-am comemorat și am  
organizat expoziție de carte. 
-am organizat excursii împreună cu elevii școlii generale Răcari pentru a participa la activități pre-
cum ziua Europei, ziua copilului. 
-am organizat excursii pentru a vizita grădina zoologică din Târgoviște, Galeriile Stelea, complexul 
Curtea Domnească și diferite muzee din Târgoviște. 
-am adus un zâmbet plăcut bătrânilor internați în Centrul de Asistență Medico-Socială Ghergani, 
prin colaj de poezii și distribuire de felicitări, mărțițoare și flori. 
-organizăm ateliere de lucru pentru elevii din localitate, unde aceștia pot învăța să confecționeze 
obiecte din hârtie, unde își pot dezvolta creativitatea și îndemânarea. 

 Împlinirea a 100 de ani de existență a Bibliotecii Orășenești “Ion Ghica” Răcari, ne arată că  
se trăiește și prin luminițele nepieritoare ale cuvântului scris, păstrat pentru eternitate în spațiul      
bibliotecii, care a devenit în acest răstimp o instituție de referință cu o bogată și modernă  activitate, 
cu valori bibliofile de mare importanță pentru cultura regională.  
 Un eveniment cu o deosebită semnificație s-a desfășurat în perioada 18.05.2015-22.05.2015, 
când s-a sărbătorit împlinirea celor 100 de ani de la înființarea bibliotecii în localitatea noastră. Am 
avut alături oameni minunați, colegi dragi și colaboratori excepționali. Din program menționez, cele 
2 zile dedicate consfătuirilor metodice și atelierului de lucru desfășurat în bibliotecă. Aceste minunate 
activități au fost finalizate cu vizitarea Bisericii Sf. Gheorghe din Răcari și a capelei Ion Ghica din 
localitatea Ghergani.  
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B I B L I OT E C A PU B L I C Ă  
C E N T R U  D E  E D U C A Ț I E  N ON FO R M A L Ă  

  
 Biblioteca Cornățelu - punct de      infor-
mare Europeană, participă din anul 2014 la pro-
iectul „Rețea de centre de educație nonformală 
pentru viață în mediul rural din Dâmbovița”, 
acest proiect se derulează pe o perioadă de 16 
luni. Scopul acestui proiect este acela de a veni 
în sprijinul copiilor ce provin din diferite cate-
gorii sociale și nu     numaiAstfel biblioteca co-
munală „Cristache Georgescu” Cornățelu orga-
nizează o serie de      activități educative în cola-
borare cu Școala Cornățelu activități ce au un 
impact deosebit asupra participanților. 
 Au fost organizate următoarele activități. 
 - Piramida alimentară. 
 -Alege alimentele în mod responsabil. 
 -Salutul arta conversației și comportamentul în famile. 
 -Comunicarea și lucrul în echipă. 
 -Tradiții și obiceiuri de Crăciun. 
 -Unirea Principatelor Române. 
 -Drepturile Copilului. 
 -Gănduri pentru mama. 
 -Educație prin joc-Copacul fricii și copacul curajului. 
 -Ziua Europei . 
 -Vizionări de film (lunar) 
    Activitățile s-au desfășurat într-o manieră optimistă, iar participanții au fost extrem de  
încântați. 

bibliotecar,   Julieta Ivan 
Biblioteca Comunală „Cristache Georgescu” Cornățelu  
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D E L E G A Ț I A T U R C Ă  Î N  V I ZI T Ă  L A B I B L I OT E C Ă . . .  

La Biblioteca Comunală Gura Ocniței a avut 
loc un schimb de experiență între bibliotecarii turci, 
Biblioteca Județeană “I. H. Rădulescu ”Dâmbovița și 
noi.  

Acest schimb de experiență a avut loc cu  
sprijinul Centrului Europe Direct Târgoviște, aceștia  
fiind însoțiți de domnul Vlăduț Andreescu - manager 
Europe Direct Târgoviște. 

Gazdele i-au întâmpinat cu căldură, și cu cafea, după cum spune tradiția și după ce ne-am 
cunoscut unii pe alții, discuțiile au început să curgă cu dezbateri legate de lucrul pe care îl avem 
în comun – dragostea față de carte.  

Acest proiect pot spune că ne-a deschis și mai mult orizonturile comunicării și ne-a 
demonstrat importanța dar și frumusețea cu care poți împărtăși cuiva plăcerea de a lucra într-o 
bibliotecă, indiferent dacă ești bibliotecar sau voluntar. Ca bibliotecar pot spune că această expe-
riență m-a bucurat teribil și  că aș accepta cu plăcere să fim gazde din nou pentru alți vizitatori 
sau poate să fim și noi vizitatori într-un viitor apropiat. 

bibliotecar,   Mițoi Steliana 
Biblioteca Comunală Gura Ocniței 
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Biblioteca Judeţeană                           
“Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 

Filiala ANBPR Dâmboviţa 

E-mail: filialadambovita@yahoo.ro 

Colectivul de redacție: Daniela Iordache  

                 Claudia Chebac 
                                             Raluca Rusu 
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FILIALEI ANBPR DÂMBOVIȚA ESTE  ALCĂTUIT DE 
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