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Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Min.: 2°C Max.: 15 °C
{n general [nsorit 

}anse de precipita\ii: 10%
Umiditate maxim`: 66%
V@nt: 6 km/h din direc\ia V

VremeaBani/Aur
Euro 4.25 RON
USD 2.83 RON
GBP 4.73 RON
CHF 2.82 RON
Aur 107.22 RON

Cred c` nu se va sup`ra ni-
meni dac` - [n aceast` rubric` pe
undeva consacrat` mai mult po-
liticii - voi scrie ast`zi ceva legat
de evenimentul de ieri, de la Oc-
nele Mari. 

Din nefericire, pu\ini dintre
noi - [n categoria „noi” incluz@nd,
cu durere pot spune, ]i oamenii de
cultur` - con]tientizeaz` c@t de
importate sunt bibliotecile publi-
ce locale. L`sate vreme [ndelun-
gat` de izbeli]te ([n condi\ii im-
proprii de func\ionare, f`r` finan-
\are pentru [nnoirea colec\iilor ]i
dezvoltarea de noi servicii, f`r`  o
remunerare ]i o motivare cores-
punz`toare a personalului de spe-
cialitate etc.), 20 dintre bibliote-
cile v@lcene ]i alte 215 din [ntrea-
ga \ar` au, de ieri, o ]ans` istoric`:
]ansa de a se reg`si ]i chiar de a
se reinventa [ntr-o nou` dimen-
siune, ca institu\ii publice de cul-
tur`, formare, informare, comuni-
care, recreere, socializare s.a.m.d.
Este, f`r` doar ]i poate, cel mai
mare pas ]i cea mai mare ]ans` de
la inventarea tiparului ]i chiar de
la apari\ia bibliotecilor [ncoace. 

*
Am vorbit ]i am scris deseori,

mai ales [n spa\iul virtual, despre
importan\a Programului Global
Libraries (versiunea lui rom@-
neasc` este „Biblionet - lumea [n
biblioteca mea”). N-o s` reiau ni-
mic din toate cele spuse, scrise ori
[ntreprinse, ci m` voi m`rgini la a
ad`uga ceva ce ar trebui s` ]tie ]i
s` con]tientizeze to\i bibliote-
carii, to\i oamenii de cultur`, ad-
ministra\iile locale ]i deciden\ii
politici. Dotarea bibliotecilor pu-
blice cu computere conectate la
Internet ]i formarea profesional`
a bibliotecarilor pe componentele
moderne ale viitoarelor lor com-
peten\e constituie cheia de bolt`
care deschide larg accesul publi-
cului la [ntregul univers de cu-
noa]tere al umanit`\ii. Este un
apogeu al acumul`rilor de p@n`
acum, de secole ]i de milenii, ale
tuturor popoarelor ]i ale tuturor
culturilor lumii. Este un vis, este
parc` ireal c`  - de]i suntem [nc`
dep`rti]or de concentrarea [n
spa\iul virtual a [ntregului univers
al cunoa]terii - [ntreprindem pa]i
tot mai hot`r@\i spre o realitate [n
care fiecare dintre noi s` putem
ob\ine  [n extrem de scurt orice fel
de informa\ie, existent` oriunde

[n lume ([ntr-o bibliotec` sau nu). 

Pe l@ng` mul\umirea c` Bi-
blioteca Public` „Vasile Militaru”
din Ocnele Mari a fost [n centrul
a aten\iei \`rii ]i c` s-a vorbit fru-
mos ]i aplicat despre institu\ia Bi-
bliotec` ]i slujitorii s`i, am mai
avut o satisfac\ie: doamna biblio-
tecar` Violeta Perian, gazda noas-
tr` de ieri, a fost un om fericit
c@nd mi-a m`rturisit sincer c`  -
asemenea celorlal\i bibliotecari
v@lceni - nu m-a crezut nicio clip`
c` va intra [n Program ]i c`, dup`
38 de ani de activitate [n care a
oferit doar c`r\i, va tr`i clipa [n
care s` ofere ]i „Biblionet”. 

Adic` s` aib` lumea [n biblio-
teca sa.

Valentin Smedescu

Un pas epocal Opinia  mea

Solicit`ri pentru 8.600 de bilete de tratament
Directorul Casei Jude\ene de Pensii, Gabriel Andreescu, a declarat, pentru AGERPRES, c` majoritatea cererilor
au fost pentru sta\iunile C`lim`ne]ti, Ol`ne]ti ]i B`ile Govora.
'Numai pân` în prezent au fost depuse 8.600 de cereri pentru bilete de tratament, iar cele mai c`utate sta\iuni
balneo-climaterice sunt C`lim`ne]ti - C`ciulata, Govora, Ol`ne]ti, Covasna, Herculane ]i Felix. De men\ionat
este faptul c` sta\iunile vâlcene sunt c`utate de marea majoritate a pensionarilor din \ar`', sus\ine Andreescu,
care subliniaz` c`, din p`cate, nu s-au putut repartiza decât 5.000 de bilete.
Unul dintre motivele din cauza c`ruia Casa Jude\ean` de Pensii Vâlcea nu a putut onora toate cererile din acest
an a fost acela c` jum`tate dintre pensionari au solicitat bilete de tratament în perioada iunie - august. (Rompres)

Biblionet - lumea [n
20 de biblioteci v@lcene

•  ieri, la Ocnele Mari, a avut
loc inaugurarea na\ional` a
primelor servicii de acces gra-
tuit la Internet furnizate de
biblioteci publice în cadrul
primei runde a Programului
„Biblionet - lumea [n bibliote-
ca mea”  (pagina 4)

Din aceast` s`pt`m@n`, [n bi-
bliotecile a 20 de comune ]i
ora]e v@lcene 92 de computere
noi, de ultim` genera\ie, conec-
tate la Internet, []i a]teapt` uti-
lizatorii. Dotarea a 235 de biblio-
teci din Rom@nia (printre care ]i
cele 20 v@lcene) s-a realizat prin
programul „Biblionet - lumea [n
biblioteca mea”, finan\at de Fun-
da\ia “Bill & Melinda Gates” ]i
implementat [n \ara noastr` de
c`tre IREX Bucure]ti. 

Pân` la sfârsitul anului 2009,
bibliotecile incluse în prima
etap` a programului vor avea
1126 de calculatoare cu aplica\ii
Microsoft. De asemenea, 384 de
bibliotecari au beneficiat ]i vor
beneficia de cursuri de formare
în tehnologia informa\iei ]i ad-
ministrarea bibliotecilor. Optzeci
la sut` dintre ace]tia activeaz` în
mediul rural. Procesul de selec\ie
a demonstrat atât dorin\a bib-
liotecarilor de a participa la pro-
gram, cât ]i angajamentul admin-
istra\iilor publice locale de a
sprijini acest efort de schimbare
a întregii comunit`\i.

Programul Biblionet îsi pro-
pune s` asigure accesul la infor-

matie prin introducerea tehnolo-
giei moderne în bibliotecile pub-
lice, pornind de la faptul c` 64%
dintre români nu au folosit nicio-
dat` Internetul. Desi în ultimii
dou`zeci de ani multe domenii
ale vietii sociale au progresat,
bibliotecile au r`mas în urm`, iar
milioane de cet`teni sunt privati
de mijloace esentiale pentru
dezvoltarea lor. Prin acest pro-
gram, bibliotecile vor deveni
spatii primitoare unde oamenii se
pot întâlni, informa si contribui
la viata comunit`tii. Mai mult de
1600 de biblioteci publice vor
primi echipamente moderne pen-
tru accesul gratuit al publicului la
informatie, iar peste 3000 de bi-
bliotecari vor cunoaste mai bine
noile tehnologii pentru a asigura
servicii mai bune pentru public.

Programul Biblionet - lumea
în biblioteca mea are o valoare
total` de 26,9 milioane de dolari,
este finan\at de Funda\ia „Bill &
Melinda Gates” pentru urm`torii
5 ani. Biblionet este un partener-
iat între IREX, Ministerul Cultu-
rii, Cultelor ]i Patrimoniului
Na\ional, Funda\ia EOS (Educa-
ting for an Open Society), Aso-
cia\ia Na\ional` a Bibliotecarilor

]i Bibliotecilor Publice din Ro-
mânia (ANBPR) ]i bibliotecile
publice române]ti. Microsoft
Corporation va dona software în
valoare de aproximativ 15 mil-
ioane de dolari c`tre bibliotecile
selectate în program, în cadrul
ini\iativei globale de înzestrare a
comunit`\ilor cu tehnologie
accesibil` si util`.

Bibliotecile v@lcene accep-
tate în prima rund` Programului
Biblionet - în afara Bibliotecii
Jude\ene “Antim Ivireanul”
V@lcea - sunt: Pietrari, Gr`di]tea,
C`lim`ne]ti, Scundu, D`e]ti,
Dicule]ti, Ocnele Mari, Tetoiu,
Gl`vile, St`ne]ti, Nicolae B`l-
cescu, Horezu, Cerni]oara, Voi-
neasa, B`beni, Tom]ani, Vaide-
eni, Muereasca, Pope]ti ]i }iri-
neasa. 

La [nceputul anului viitor,
coordonatorul „Biblionet” pentru
jude\ul V@lcea, Valentin Smedes-
cu, va propune c`tre IREX Bu-
cure]ti, [n vederea accederii [n
Program, [nc` 20 de biblioteci
publice locale v@lcene, or`]e-
ne]ti ]i comunale. ((AA..SS..))

92 de computere []i a]teap` utilizatorii
imagine de ieri, din Biblioteca Or`]eneasc` “Vasile Militaru” Ocnele Mari


