Biblioteca Judeteana “Dinicu Golescu” intr-un nou edificiu

In ziua de 8 martie 2003 a avut loc la Pitesti un eveniment asteptat de multi ani
de catre iubitorii de carte: a fost inaugurat noul local al Bibliotecii Judetene, inceput in
anul 1995, dupa proiectul arhitectilor Maria si Alexandru Multescu si finantat in
exclusivitate de Consiliul Judetean Arges, care a sustinut intreaga investitie de 45
miliarde lei.
Avand o suprafata de 5000 mp, constructia a fost aprobata prin H.G. nr.
346/1994, semnata de Nicolae Vacaroiu, premierul de atunci. In anul urmator a avut loc
licitatia pe care, dintre sapte firme participante, a castigat-o S.C. Socomar S.A. din
Pitesti. Pana toamna au fost sapate fundatiile, iar prima cupa de beton a turnat-o prefectul
Constantin Nicolescu – azi senator de Arges si secretar al Senatului Romaniei. Au fost de
fata toate oficialitatile judetului si municipiului, in frunte cu ing. Folrea Costache,
presedintele Consiliului Judetean, cel care ne-a intins prima mana in 1994, cand
Ministerul Justitiei si-a preluat cladirea care timp de 50 de anifusese “Palatul culturii”.
Cei sapte ani cat a durat constructia, am avut parte de tot felul de surprize –
unele mai colorate decat altele – dar, privind retrospectiv, surpriza cea mai importanta (si
fericita in acelasi timp) a fost numirea la conducerea Consiliului Judetean, in urma
alegerilor din 1996, a lui Ion Mihailescu, cel care a imbratisat cu caldura initiativele
privind cultura ale precedesorului sau (din 1996 se deruleaza o alta investitie, cu cca. 20
de miliarde lei mai mare, aceea a largirii Muzeului Judetean). O alta sansa a noastra ce
trebuie subliniata aici a fost aceea ca, din 1996 si pana azi, judetul a fost condus de
presedintele Ion Mihailescu si vicepresedintele Florea Costache.
In vara anului 2002 constructia a fost terminata, iar in luna august am inceput
mutarea in noul local. Operatiunea s-a desfasurat greoi, deoarece intregul fond de carte si
publicatii a fost reorganizat si asezat in mobilierul detinut in cladirea veche. In final, a
trebuit sa confectionam in mare graba o noua serie de rafturi pentru depozite, totalizand
peste 1000 ml polite.
Noua cladire ofera, in afara aspectului foarte modern, si o serie de facilitati pe
care beneficiarii nostrii si le doreaude mult. Astfel la parter exista o sala de conferinte de
150 de locuri si, tot la parter, imprumutul pentru adulti care expune la liber acces 50000
de volume.
La etajul I, sala de lectura pentru studiul cartii, cu 100 de locuri, sala de
imprumut pentru copiicare expunela liber acces peste 50000 de volume si 40 de locuri
pentru lectura. Tot la acest nivel se afla cataloagele generale pentru public, intr-o sala
larga si bine luminata. La etajul al II-lea, sala de lectura pentru presa cu 80 de locuri,
colectii speciale cu 10 locuri pentru lectura, si o sala de lectura cu 20 de locuri, cu
depozitul aferent, pentru invatamantul teologic. La acelasi etaj se afla o sala multimedia
dotata cu 10 calculatoare, doua imprimante si doua copiatoare, a carei eficienta se va face
din ce in ce mai simtita.
Intre etajele al II-lea si al III-lea se afla un vitraliu amplu, de 140 mp, realizat
de artistul pitestean Emanuel Zoe, specializat la Venetia. La etajul al III-lea sunt birourile
diferitelor servicii ale bibiotecii. Tot aici se afla depozitul legal, arhiva, centrala
telefonica, legatoria, spatiul pentru un viitor atelier foto s.a.

Cladirea are doua scari de serviciu prin partea din spate, un lift pentru
persoane si unul pentru carti. Mai are, de asemenea, un subsol amplu, luminat ziua prin
geamuri largi, permise de curtile englezesti aflate pe partile laterale, si un spatiu A.L.A.
prevazut cu dotari moderne de aerisire, filtre antinoxe, tunel de alarma, usi atifoc, 20 de
grupuri sanitare, etc.
In fata cladirii, pe o coloana de 4 m inaltime, imbracata in granit, am asezat
bustul din bronz al lui Dinicu Golescu, opera artistului plastic pitestean Vasile Rizeanu.
Dupa ce luni, 3 martie, s-a deschis biblioteca pentru public, pe 8 martie s-a
inaugurat in prezenta unor demnitari: Nicolae Vacaroiu, presedintele Senatului Romaniei,
ministrii Serban Valeca si Georgiu Gingaras, parlamentarii Constantin Nicolescu, Mihai
Ungheanu, Nicolae Leonachescu, alexandru Stanescu, Ion Burnei si Gheorghe Marin, a
prefectului Constantin Tamaga, a presedintelui Consiliului Judetean, ion Mihailescu, a
consilierului Ministerului Culturii si Cultelor, carmen Pintilie, a Doinei Banciu, director
general I.C.L., a lui Tudor Pendiuc, primarul Pitestiului, si a foarte multor personalitati
locale.
In cuvantarile tinute s-a apreciat la modul superlativ realizarea noii
constructii, s-au promis donatii, s-a apreciat ca bine orientata noua denumire a Bibliotecii
“Dinicu Golescu 1777 – 1830” etc.
Biblioteca Judeteana “Dinicu Golescu” din Pitesti are azi peste 500000
volume, inscrie peste 22000 de cititori si imprumuta annual circa 600000 de unitati
bibliotecare.
Cei care au pus umarul la aceasta realizare au cu ce si pentru ce se mandri.
Manifestarea s-a incheiat cu un concert sustinut de corul mixt “Ars Nova”,
dirijat de prof. Gheorghe Gomoiu, si de corala preotilor din Pitesti, dirijata de preotul
Marin Dragusin.
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