Zilele Bibliotecii Comunale Conțești
Aniversarea a 111 ani de lectură publică în Comuna Conțești

„Singurul lucru pe care trebuie să îl cunoşti cu precizie este unde se află
biblioteca.”
Albert Einstein
Biblioteca Comunală Conțești reprezintă una dintre cele mai vechi instituții de
cultură din județul Dâmbovița. A fost înființată în anul 1910, în sediul Căminului
Cultural Conțești ce purta numele învățătorului Constantin Stănescu.
Consiliul de conducere își propunea ridicarea nivelului cultural al sătenilor prin
serbări, teatru sătesc, coruri, radio, cinematograf, organizarea unui muzeu al satului și
realizarea unor abonamente la reviste și ziare. Este greu de stabilit fondul de carte
deținut de biblioteci în acea vreme și numele celor ce se ocupau de desfășurarea
acestora. Din documentele găsite în bibliotecă, au functionat ca bibliotecari: prof.
Olteanu Dumitru, prof. Chitu Nicolae, Alexandrescu Angela, Manolache Mariana,
Neacșu Cristina și începând cu martie 2006, până în prezent, Antohi Ana Georgiana.
Între anii 1970-1984, biblioteca se afla într-o casă particulară avându-l ca
bibliotecar pe dl.profesor Olteanu Dumitru.
Din lipsa unui local adecvat colecțiile bibliotecii au fost mutate succesiv și
provizoriu în mai multe imobile din localitate precum: Școala Primară Conțești, o
sală a Grădiniței nr.1 Conțești, sediul Primăriei, clădirea Dispensarului Veterinar.
Începând cu anul 2012, colecțiile de documente au fost mutate în sediul Școlii
Conțești de Sus, spațiu renovat și modernizat și care a fost dedicat în întregime
bibliotecii.

În același an, Biblioteca Comunală Conțești a devenit și beneficiara
programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea”. Cu ajutorul acestuia, serviciile
bibliotecii s-au diversificat, s-au realizat numeroase proiecte și parteneriate cu diverse
instituții ce au avut ca scop dezvoltarea colecțiilor, promovarea cărții, lecturii și a
educației nonformale. Astfel, biblioteca publică din localitate a devenit un spațiu
atractiv și important pentru întreaga comunitate, în special pentru copii și tineri.
În data de 18 mai 2021, cu prilejul aniversării a 111 ani de la înființare,
Biblioteca Comunală Conțești a fost gazda Centrului Metodic din Zona Titu,
eveniment la care au participat bibliotecari din localitățile: Costești Vale, Dărmănești,
Doicești, Fieni, Gura Șuții, Ocnița, Perșinari, Produlești, Sălcioara, Slobozia Moară,
Raciu, Răcari și Târgoviște.
În prima parte a evenimentului a avut loc un schimb de bune practici, unde
bibliotecarii prezenți au împărtășit povești minunate din proiectele de success ce se
desfășoară în bibliotecile publice din județul Dâmbovița. Au urmat: Consfătuiea
metodică cu tema Evidența activității de bibliotecă pentru lucrul în mediul online și
instruirea cu tema O Europă pregătită pentru era digitală - Jamboard Google, unde
bibliotecarii ce deservesc puncte de informare europeană în județul nostru au învățat
cum să răspundă solicitărilor venite din parte cetățenilor privind competențele
digitale.
În cea de-a doua parte a evenimentului, cu sprijinul Asociației Liber la
Educație, Cultură și Sport, bibliotecarii prezenți, alături de doamnele învățătoare
Pavel Maria Mădălina, Adam Ruxandra Luana, elevi ai clasei a IV a din cadrul Școlii
Gimnaziale “Dr. Mioara Mincu” Conțești, tineri înscriși în proiectele Code Kids și
Dare to Care – implementate de bibliotecă - părinți și voluntari, au participat la
Concursul Local Bocce pentru toată lumea de la 7 la 70 ani, ca parte a proiectului
internațional Erasmus+ Small Collaborative Partnerships “Bocce For Everyone
From 7 To 70”.

Bocce este un joc care datează încă din timpul Imperiul Roman, însă prea puțin
cunoscut la noi. Toți participanții au descoperit o nouă formă de educație nonformală,
o variantă de a-și petrece timpul liber, de a acumula noi informații culturale și
sportive și, mai ales, de a face mișcare.
La finalul concursului, participanții au fost premiați iar câștigătorii, copii și
adulți, au primit diplome, dulciuri și tricouri personalizate din partea Asociației Liber
la Educație, Cultură și Sport. Clasamentul a fost următorul:
 Secțiunea Copii: Locul I: Bobea Rebeca și Stan Ștefan;
Locul II: Popescu Alexandra și Buși Alexandru;
Locul III: Stanciu Delia și Chiosa Laura;
Locul IV: Stan Alexandru și Ghica Tefelin;
 Secțiunea Adulți: Locul I: Cristea Gabriela și Dumitrescu Violeta;
Locul II: Avramescu Maria și Petrișor Ionela;
Locul III: Voicu Mihaela și Toboșaru Vasilica;
Locul IV: Dobre Cătălina și Barbu Cateluța.
Felicitări câștigătorilor și mulțumim tuturor sponsorilor și partenerilor
evenimentului: Primăria și Consiliul Local Conțești, Asociația Liber la Educație,
Cultură și Sport, Biblioteca Județeană „I.H. Rădulescu Dâmbovița”, Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște, Școala Gimnazială “Dr. Mioara Mincu” Conțești.
În bibliotecile publice se scriu povești magice despre cărți, copii și adulți cu
suflet frumos!
Vă așteptăm cu drag să scriem povești și să (re)descoperim bucuria de a citi!
Bibliotecar,
Antohi Ana Georgiana
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