
Biblioteca mă 

reprezintă 
Biblioteca a fost, este şi va fi mereu un 

centru spiritual de dezvoltare a societăţii 

viitoare în toate sferele vieţii. Omul, ca să 

obţină studii gimnaziale, liceale, universita-

re, profesionale; ca să cunoască şi alte 

activităţi spirituale, mereu are nevoie de 

Bibliotecă, unde îşi poate cultiva aptitudini-

le prin cuvântul Cărţii. Şi doar bibliotecarul 

e acel ce poate oferi utilizatorului pâinea 

spirituală cea de toate zilele. Bibliotecarul 

mereu a fost şi este: cercetător ştiinţific, 

educator, profesor, orator, manager, pictor, 

statistician, autor, merceolog, actor etc. 

Prea multe activităţi îndeplineşte muncind 

cu un salariu atât de mic şi parcă nu e vă-

zut de nimeni. Cuminte, poate prea cumin-

te, munceşte în biblioteca sa, trecând cu 

mare greu prin povara tăcerii sale de atâta 

vreme. Dar până la urmă, din nimic, sau 

din puţinul pe care îl are la dispoziţie, cre-

ează o imagine a bibliotecii sale aşa cum 

poate fi la nivelul cuvenit.  
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 Inițierea/realizarea serviciului „O picătură 

de lumină pentru cei mai triști ca noi” - 

2019 

Impact: 13 persoane nevăzătoare își petrec 

timpul util, relaxant în compania semenilor. 

 Realizarea programului „Lecturăm și ne 

distrăm, timpul vesel petrecem” - 2018—

prezent 

Impact: 18 

copii își petrec 

vesel și util va-

canța la bibliote-

că 

Biblioteca mă reprezintă 
 Realizarea în parteneriat cu Centrul de Creație 

„Speranța” a Zilei Mondiale a Aviației și a Cosmo-

nauticii lansând rachete împreună cu copii de la 

cercul de rachetomodelism 

 

 

 

 

 

 

  Inițierea/realizarea serviciului  „Tema de acasă la 

bibliotecă” 

Impact: 46 copii au posibilitatea să-și facă temele de 

acasă la bibliotecă 

 

 

 

 

 

 Implicare în programul „Povestiri de la 

bunici” 

 

 

 

 

 

 

 

 Inițierea/realizarea serviciului „Suntem 

veseli, creativi” 

Impact: 10 copii își dezvoltă abilitatea de a 

scrie versuri, de a fi creativi vesel și util. 


