„SLOVE. Târg de carte aleasă la Muscel”
Târg de carte şi ofertă educaţională
Ediţia I, 23-25 Iulie 2010, Campulung-Muscel
Oraşul Câmpulung Muscel a găzduit în perioada 23-25 Iulie 2010, cu prilejul zilelor
Municipiului Câmpulung Muscel, un eveniment de înaltă ţinuta intelectuală, prima ediţie a
târgului de carte şi ofertă educaţională „SLOVE”.
Evenimentul, organizat de Universitatea din Bucureşti - Centrul de cercetare pentru informaţia
digitală (DIGINFO), Universitatea din Piteşti şi Biblioteca Municipală „Ion Barbu”, cu sprijinul
autorităţilor locale, a reunit reprezentanţi ai unor importante edituri, universităţi şi biblioteci
universitare de interes pentru zona şi publicul argeşean: Universitatea Bucureşti, Universitatea
Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, edituri locale şi naţionale, aflate sub egida Federaţiei
Editorilor din România.
Evenimentul a fost o manifestare culturală de elită, beneficiind de prezenţa unor personalităţi din
mediul academic românesc: Gheorghe Păun - membru corespondent al Academiei Române, Dl.
Prof. Gheorghe Barbu - Rector al Universităţii din Piteşti, Dna. Prof. Univ. Dr. Ing. Doina
Banciu - Director General al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Dl. Drd. Cornel
Lepădatu - Director Adjunct al Bibliotecii Academiei Române, Dl. Dr. Gheorghe Buluţă Directorul Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, directorii
bibliotecilor universitare mai sus amintite, precum şi profesori din liceele din Câmpulung. Din
partea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti au mai participat Dora
Coardoş şi Cornelia Lepădatu.
În cadrul târgului de carte SLOVE au avut loc lansări de carte, dezbateri şi mese rotunde,
prezentarea ofertei educaţionale şi de carte a universitatilor prezente, expoziţii de pictură,
grafică, fotografie, port popular tradiţional muscelean.
De asemenea, în cadrul târgului de carte SLOVE, a avut loc o dezbatere despre cultura digitală si
lansarea cărţii „Informaţia digitală în cultură - Cercetări şi realizări”, apărută în editura Ars
Docendi a Universităţii din Bucureşti, realizată de Prof. Univ. Dr. Ing. Doina Banciu, Cercetător
Ştiinţific III, Dora Coardoş şi Programator I, Cornelia Lepădatu şi prezentată de Dl. Prof.
Gheorghe Buluţă, Directorul Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila” şi de Ioan Crăciun - directorul editurii Ars Docendi a Universităţii din Bucureşti.
Cartea prezintă proiectele de cercetare realizate, în principal în perioada 2005-2010 în Institutul
Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti împreună cu Universitatea din
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Bucureşti - Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală, în cadrul cărora au fost cooptaţi
bibliotecari din marile instituţii: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională,
Bibliotecile Centrale Universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Biblioteca
Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu,
Biblioteca Universităţii „Valahia” Târgovişte, Biblioteca Universităţii din Piteşti, Biblioteca
Universităţii „Transilvania” din Braşov precum şi muzeografi, cercetători din 40 de muzee
naţionale şi judeţene, din aşezăminte monastice şi în special de la - Muzeul Naţional Cotroceni,
Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul de Geologie, Muzeul Bran, Muzeul Peleş.
În carte sunt prezentate proiectele de cercetare, aşa cum au fost ele abordate de colectivele de
cercetare, pornind de la obiectivele proiectelor, elementele teoretice luate în considerare sau
definite în cadrul acestora, rezultatele obţinute.
Lucrarea s-a bucurat de un deosebit succes în rândul specialiştilor şi al vizitatorilor târgului.
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