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Arg mente la sustinerea Proiectului
- lnfornalizarea bibliotecii este necesard atat pentru oferta de

programe didactice pentru copiii pregcolari pi elevi, cAt gi pentru intocmirea
bibliografiilor necesare referatelor $colare in perioada de evaluare, alituri de
accesul la programele qtiinfifice (Enciclopedia Encharta) 9i lntemet,
micEor6ndu-se vizibil timpul de acces la informalie; tot in acest context, ur
factor foarte important este gi familiarizarea publicului cu tehnologia
infomirii, mai ales a elevilor 9i tinerilor, care vor fi pregdtili pentru
impactul cu mediul urban. De asemenea, posibilitatea de comunicare fEri
costuri suplimentare pentru memb i familiilor celor plecali la muncA in
lume, pentru cei care vor si he aproape de prietenii aflali departe, pentru cei
care sunt nevoili sI contacteze institufiile statului sau un posibil angajator,
este un factor care duce Ia o viatd mai bund.

- in domeniul ctchiziliei de carte, Biblioteca comunali trebuie sd

recupereze in acesi an ramarlerea in urmA datoraE achiziliei insuficiente in
anii precedenli (achizilie retrospectivd) - lucrdri IErd de care nici o bibliotecd
publici nu poate functiona bine (domeniile: bibliografie pcolar5, carte pentru
copii, informatici, invildmant, medicina, sunt descoperite).

- De asenenea, qtAt completqree colecliilor pre'tAzttld prin lege a fi de
cel pufin 50 documente la 1000 de locuitori, cAt qi necesitate de a axa
achizilia pe carte pentru elevi, in incercarea de a suplini $i activitatea
bibliotecilor gcolare, au majorat sumele propuse la acest capitol bugetar.

- Activitatea bibliolecii se deslaioara pe mai multe palete dec6t ceea
ce numim de obicei ,,lectura publicd" 9i biblioteca, acum qi prin Legea nr.
334, contribuie de 1a educarea qi civilizarea populatiei, la as;gurarea
condiliilor pentru informare, socializare, comunicare, imperative asumare cu
seriozitate 9i profesionalism, alaturi de celelalte institulii abilitate cu care
intrefine rela(ii de parteneriat: lcoli, institutii de spectacol, cercuri de crealie,
institulii culturale etc-

- ln vederea des{Egurarii activitatii in condi;ii normale se vor prevedea

fonduri pentru plata facturilor la electricitate, cablu intemet si caldura.


