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 „Tot timpul suntem buni. Sa fim mai buni in decembrie!”, a fost argumentul sub 

semnul caruia s-a desfasurat Campania de colectare de jucarii „Cu o jucarie, faci o 

bucurie!”, a Bibliotecii Judetene „N. M. Spatarul” Vaslui. Jucariile, cartile si jocurile 

stranse in cadrul acestei campanii au fost donate Sectiei Pediatrie din Spitalului 

Judetean Vaslui, iar locul de joaca al celor internati aici a devenit mai primitor si mai 

atractiv, alinand astfel suferintele micutilor pacienti. 

 

“Cu o jucarie, faci o bucurie”, campania de colectare de jucarii a Bibliotecii Judetene Vaslui, 

s-a dorit a fi o actiune a comunitatii pentru comunitate. Scopul campaniei a fost acela de a 

ajuta persoane care trec prin greutati in perioada sarbatorilor de iarna, copii bolnavi sau tristi, 

pentru ca o mana intinsa, o jucarie, un zambet, un gest de solidaritate pot sa stearga din 

lacrimi. “Cu aceasta colecta, am intentionat sa ajutam la dotarea cu jucarii, carti, jocuri a 

locului de joaca a Sectiei Pediatrie din Spitalului Judetean Vaslui. Locul de joaca de aici are 

nevoie de jucarii care trebuie inlocuite mereu, pentru ca spatiul de joaca sa fie tot timpul pe 

placul copiilor internati pe aceasta sectie. In demersul nostru, am fost ajutati si de Spiridusii 

lui Mos Craciun, castigatori ai concusului cu acelasi nume, trimisii lui Mos Craciun care s-au 

deplasat la spital impreuna cu angajati ai bibliotecii pentru a lasa darurile. Campanie initiata 

si derulata de catre bibliotecarele de la sala de imprumut pentru copii – Dana Vantu, Livioara 

Bucsa, Lacramioara Costache si Diana Covaliu -, cu sprijinul colegilor, colaboratorilor si a 

oamenilor de bine din aceasta urbe, s-a dovedit a fi un adevarat succes, masurat doar prin 

bucuria celor carora le sunt adresate aceste cadouri. Multumim deasemenea tuturor celor care 

au ales, in prag de sarbatori, sa faca o bucurie semenilor care trec prin clipe mai grele. 

Multumim tuturor pentru darurile pe care le-ati facut si va dorim sa aveti un Mos darnic, pe 

masura bunatatii de care ati dat dovada!”, a declarat Gelu Voicu Bichinet, directorul 

Bibliotecii Judetene “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui. 
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