Cartea si cititorul
Daca in anul 1999 aproape 19000 de cititori imprumutau 390243 de carti
ori consultai reviste si ziare, in anul 2000 cifra era mult mai mare (19978 de lecturiin
respectiv, 393787 de “unitati de bibioteca”. Numai comparand rezultatele obtinute in
acest an cu aceeasi perioada a anului trecut, vom vedea o crestere substantiala la toate
compartimentele:
Anul
2001
2000

Nr. de cititori
21.977
19.978

Nr de carti imprumutate
370.299
298.080

Ziare, reviste
157.946
96.707

Frecventa
206.057
164.720

Simpla insusire de date nu poate reda cu adevarat aglomeratia si chiar
“batalia”pentru un loc in sala de lectura, mai ales in perioada sesiunilor studentesti sau
cea a evaluarilor elevilor. Pentru ca trebuie sa recunoastem ca ponderea cititorilor o
reprezinta elevii si studentii – 17.625 la 31 decembrie 2001, fata de 15.721 la aceeasi data
a anului trecut. Trebuie sa precizam ca in perioada decembrie – februarie, salile si
holurile Bibliotecii Judetene sunt pline, iar pentru un loc in sala de lectura se asteapta
multa vreme – s-a recurs chiar la metoda bonurilor de ordine. In zilele dinaintea
examenelor, cand venim dimineata la biblioteca, gasim 10 – 20 cititori la usa, sositi cu
mult timp inainte de ora de deschidere, pentru a fi siguri ca pot ocupa un loc in sala de
lectura. Cand o persoana pleaca, alte trei-patru se inghesuie sa-i ocupe locul. Pentru a
satisface cat mai multi cititori, s-a trecut la o solutie absolut extrema: au fost serviti in
spatiul destul de mic al sectiei de imprumut pentru copii.
La un asemenea aflux de cititori este normal ca si politica de imbogatire a
fondului de carte sa fie pe masura: astfel, pana la 31 decembrie 2001, au fost
achizitionate 4500 de volume – lucrari de referinta, juridice, de beletristica, tratate din
domeniul stiintei si tehnicii.
Cititorilor care solicita serviciile sectiei pentru presa, Biblioteca Judeteana
Arges le ofera cele 97 de abonamente pe care le avem la ziarele si revistele centrale si
locale.
Pentru a avea in imagine intreaga paleta a activitatii Bibliotecii Judetene,
trebuie sa mentionez si intalnirile cu publicul organizate cu prilejul aniversarii sau
comemorarii unor personalitati din domeniul literaturii, stiintei, picturii sau sculpturii, dar
si al unor lansari de carte. La fiecare comemorare, pe langa scurta prezentare biografica a
celui ales, biblioteca organizeaza si expozitii de carte cu lucrarile respective sau cu cele
referitoare la viata si opera personalitatii sarbatorite si au loc chiar si recitaluri de poezie
sau auditii muzicale pe discuri sau casete.
De la inceputul anului si pana acum s-au aniversat, printre altii: poetii Ion
Minulescu (120 de ani de la nastere), Marin Sorescu (65 de ani), Octavian Goga (120 de
ani), Magda Isanos (85 de ani), Panait Cerna (120 de ani), George Bacovia ( 120 de ani),
Constantin Brancusi(125 de ani), N.I.Apostolescu (125 de ani), Nicolae Iorga (130de ani)
si au fost comemorati: Alexandru Kiritescu (40 de ani de la moarte), I.D. Negulici (150
de ani), Radulescu – Codin (75 de ani), Neagoe Basarab (480 de ani). Tot in aceasta
perioada, Biblioteca Judeteana a marcat implinirea a 35 de ani de la aparitia primului

numar al revistei “Arges”, organizand lansari de carte: generalul Florian Tuca, Silvestru
si Spiridon Voinescu, Marin Ionita, Emanoil Popescu.
Printre actiunile planificate pana la sfarsitul anului se numara aniversarile:
Eugen Lovinescu (120 de ani de la nastere), Hortensia Papadat-Bengescu (125 de ani),
George Oprescu (120 de ani), un secol de la aparitia volumului “Romania pitoreasca”
(Al. Vlahuta), precum si expozitia de carte si documente de arhiva dedicata Unirii de la 1
Decembrie 1918.
Aceaste actiuni au loc de trei-patru ori pe luna. Sala de conferinte din noul
sediu al Bibliotecii Judetene poate aduce mai multi participanti la actiunile noastre
culturale.
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