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Ieri, [ntr-o conferin\` de
pres` organizat` la sediul Mi-
nisterului Culturii, Cultelor ]i
Patrimoniului Cultural Na\io-
nal, ministrul Theodor Paleo-
logu a anun\at cele 12 biblio-
teci jude\ene din Rom@nia se-
lectate – [n urma aplica\iilor
depuse ]i a evalu`rilor efec-

tuate - pentru prima etap` a
Programului „Biblionet – lu-
mea [n biblioteca mea”.

Din cele 41 de jude\e ale
Rom@niei plus Bucure]ti (mu-
nicipiu cu drepturi de jude\),
au depus aplica\ii pentru „Bi-
blionet” urm`toarele 31 de

biblioteci jude\ene: 
Alba, Arge], Bac`u, Bihor,

Boto]ani, Br`ila, Bra]ov, Bu-
z`u, C`l`ra]i, Cluj, Constan\a,
D@mbovi\a, Dolj, Gala\i,
Giurgiu, Gorj, Harghita, Hu-
nedoara, Ialomi\a, Ia]i, Mara-
mure], Neam\, Prahova, S`laj,
Suceava, Teleorman, Timi],

Tulcea, V@lcea, Vaslui, Vran-
cea.

Cele 12 jude\e care vor in-
tra [n prima rund` a pro-
gramului Biblionet sunt (alfa-
betic): Bac`u, Bihor, Br`ila,
Constan\a, Gala\i, Harghi-
ta, Ia]i, Maramure], Neam\,
S`laj, Suceava ]i V@lcea. 

Dup` cum se observ`,
V@lcea „a devansat” biblioteci
jude\ene cu preten\ii (de ex.
Cluj ]i Dolj – institu\ii din
centre culturale recunoscute,
re]edin\e de regiuni istorice –
dar ]i institu\ii de profil din
re]edin\e de jude\e mari, pre-
cum Timi], Bra]ov etc.).

P@n` la sf@r]itul acestei
s`pt`m@ni sper s` fie definiti-
vat` ]i lista celor 20 de biblio-
teci publice locale (or`]ene]ti
]i comunale) v@lcene care vor
accede [n program o dat` cu
Biblioteca Jude\ean` „Antim
Ivireanul” V@lcea.

Reamintim c` Programul
„Biblionet – lumea [n biblio-

teca mea” are o valoare total`
de 26,9 milioane de dolari, es-
te finan\at de Funda\ia Bill &
Melinda Gates pentru urm`-
torii 5 ani ]i are ca scop dez-
voltarea unui sistem modern
de biblioteci publice [n Rom@-
nia. Biblionet este un partene-
riat [ntre IREX, Ministerul
Culturii, Cultelor ]i Patrimo-
niului Na\ional, Funda\ia EOS
(Educating for an Open So-
ciety), Asocia\ia Na\ional` a
Bibliotecarilor ]i Bibliotecilor
Publice din Rom@nia (ANB-
PR) ]i bibliotecile publice
rom@ne]ti. Microsoft Corpo-
ration, partener al progra-
mului Global Libraries la ni-
vel mondial, va dona compu-
tere ]i software [n valoare de
aproximativ 15 milioane de
dolari c`tre biblioteci, iar Pro-
gramul va asigura gratuit ]i
preg`tirea profesional` de
specialitate a bibliotecarilor
pe coordonatele moderne ale
activit`\ii lor.

Valentin Smedescu,
coordonator „Biblionet”

pentru jude\ul V@lcea

„Antim Ivireanul” V@lcea  - singura bibliotec`

jude\ean` din Oltenia [n Programul „Biblionet”

Pagina electronic` a bibliotecilor publice din jude\ul V@lcea - www.bibliotecivalcene.ro

T@rgul de Sf. Ilie de la Tite]ti, 
ca acum sute de ani

Ieri ]i alalt̀ ieri, la Tite]ti, [n
centrul |`rii Lovi]tei, [n deplin
anonimat, s-a \inut tradi\ionalul
t@rg de „Sf@ntul Ilie”, cu apa-
ren\e aproape similare celor din
urm  ̀cu multe sute de ani, c@nd
loca\ia acestei nedei* s-a mutat
de la o mai mare altitudine - de
pe „Fa\a Sf@ntului Ilie” (dintr-un
munte din prelungirea Masivu-
lui F`g`ra]), pe Dealul Ml`cii
(dintre Tite]ti ]i Boi]oara). 

Este bine c  ̀ tradi\ia este
p`strat ,̀ este frumos c  ̀ mun-
tenii din Nordul jude\ului
V@lcea nu-]i uit  ̀obiceiurile... 

Este trist c` diferen\ele
dintre t@rgul de acum sute de
ani ]i t@rgul de azi constau doar
[n materialele din care sunt
fabricate articolele de vestimen-
ta\ie, [nc`l\`minte, uz caznic
etc. - preponderent sintetice, ief-
tine, dar ]i de slab  ̀ calitate -
puse [n v@nzare. Este ]i mai trist
c  ̀autorit`\ile - care nu rateaz`
nicio ocazie de a spune c`
turismul ]i produsele tradi\iona-
le sunt o prioritate ]i vor salva
economia \`rii - nu pot sau nu
vor s  ̀se implice altfel dec@t la
modul  declarativ pentru schim-
barea actualei st`ri de lucruri.

{n a]teptarea autostr`zii
care s  ̀pun  ̀[n valoare extraor-
dinarul poten\ial al zonei, lovi]-
tenii au mai avut un t@rg plin cu
]o]oni, alvi\ ,̀ turt  ̀ dulce ]i -
culmea culmilor! - f`r  ̀ niciun
gram de ca]caval, br@nzeturi
sau alte produse ale gospod`-
riilor ori st@nelor de pe mun\ii
din jur... (Valentin  Smedescu)

* 1. Petrecere câmpeneasc`
popular` de origine pastoral`
organizat  ̀de obicei cu prilejul unei
s`rb`tori sau al unui hram. 2. Loc
(plan) pe vârful unui munte.; din sl.
nedelja („duminic`”).{n centrul fotografiei, cu p`rul alb, prof. univ. dr. Alexandru St`nescu (Cluj), tite]tean de origine, singura personalitate prezent` incognito ieri [n T@rgul de la Tite]ti

}ase elevi v@lceni au
ob\inut locuri I la un
concurs interna\ional 
de matematic`
În perioada 7-16 iulie 2009, la
Poiana Pinului a avut loc Concur-
sul Interna\ional de Matematic`
MCM, la care au participat echi-
paje din Armenia, Bulgaria,
Georgia, Kazahstan ]i România.
Alexandru Ungureanu, Marius
Gavrilescu, Andrei Tarba, Ale-
xandru Petrescu, Radu L`cra-
ru, Lucian Laz`r, to\i preg t̀i\i de
profesorul }tefan Sm`r`ndoiu
au ob\inut premiul I. 

Anemona T`nase

Joi, Valea Oltului va fi
blocat` o or` 

Joi, 23 iulie a.c., în inter-
valul orar 11.30 - 12.30, pe DN
7  (E 81),  pe sectorul de drum
cuprins între  km 201 ]i km 202
se va închide total circula\ia în
ambele sensuri.

Aceast` m`sur` a fost luat`
întrucât în perioada respectiv`
are loc o verificare tehnic` prin
efectuarea  unui test la scara 1:1,
privind modul de comportare în
urma  unui impact al sistemului
de tipul "Barier` împotriva
c`derilor de stânci de 2000 kg",
ce a fost executat` în cadrul
proiectului de consolidare a
versan\ilor pe DN 7, la pozi\ia
kilometric`  201+400 m.


