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Clasamentul bibliotecilor: judetul Vaslui, peste 

Brasov, Arad si Sibiu 

             

SURPRIZÃ… Deseori prezentat ca un colt rãu famat, Vasluiul ocupã o 

pozitie mai mult decât onorantã într-un clasament ce priveste numãrul de 

biblioteci existente. Judetul nostru se aflã pe locul 19 la nivel national, cu 236 

biblioteci functionale, peste judete precum Galati (226 biblioteci), Arad (199), 

Sibiu (191) sau Brasov(211). Vasluiul stã bine si la numãrul de cititori, cu 68.060 

de vizite la biblioteci în 2017, ceea ce ne claseazã pe locul 21 pe tarã. 

Biblioteca pierde tot mai mult teren în fata continutului digital. Ultimele statistici 

aratã cã obisnuinta lecturii în afara programelor scolare este si ea pe cale de disparitie. 

În 1990, România avea 16.665 de biblioteci, judetene, orãsenesti, comunale si sãtesti. 

Cu toatã explozia de carte de dupã Revolutie, când s-au tipãrit mii de titluri în 

milioane de exemplare, peste 7.000 dintre acestea au dispãrut. Astfel, în 2017, în 

România mai existã 9.594 de biblioteci publice si private. Potrivit datelor Institutului 

National de Statisticã, 68.060 de cititori au trecut anul trecut pragul celor 236 

bibilioteci care mai existã în judetul Vaslui. Din acest punct de vedere, judetul se aflã 

la mijlocul clasamentului, la nivel national. Cele mai multe biblioteci sunt în judetul 

Iasi, 450. Al doilea judet dupã numãrul de biblioteci este Arges (376), urmat de Bacãu 

(358) si Prahova (348). Bucuresti este abia pe locul 5, cu 339 de biblioteci. Dupã 

numãrul de cititori, Capitala este pe primul loc, cu 285 de mii de persoane. Al doilea 

judet cu cei mai multi cititori este Iasi, cu 159 de mii, urmat de Cluj (157 de mii), 

Suceava (134 de mii), Prahova (119 mii) si Arges (110 mii). Dacã în anul 2000 se 

împrumutau 77.647.691 de volume, în 2017 s-au împrumutat de cãtre biblioteci 

35.802.972, mai putin de jumãtate. Asta în conditiile în care numãrul de volume 

disponibile în biblioteci este chiar mai mare cu un milion fatã de acum 17 ani. În 2010 

erau 162.232.253, în  2017 erau 163.299.703 de volume inventariate, potrivit datelor 

Institutului National de Statisticã. 
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