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Zilnic, pe la instituția de cultura trec în medie 140 de utilizatori de carte, comparativ cu perioada
dinaintea epidemiei când zilnic erau înregistrate la bibliotecă 270 de persoane. Pe lângă criza din
sănătate, diminuarea numărului de vizitatori se explică și prin începerea perioadei de vacanță și a
concediilor. Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene Vaslui, a prcizat că aproximativ 64% din
vizitatori fac parte din grupele de vârstă 10-14 ani, 14-25 de ani, 25-35 de ani. Practic, este vorba despre
elevi și studenți care solicită cărți pentru bibliografia necesară susținerii unor examene, dar și pentru
lectură de plăcere.
”Este o mare bucurie când vedem că împătimiții culturii revin la bibliotecă. În sala de
lectură am luat măsuri speciale pentru respectarea distanțării sociale și avem mai puține locuri.
Cei care vin folosesc doar documente din arhiva proprie, dar în anumite cazuri oferim cărți și din
depozitul bibliotecii. În sala de împumut pentru adulți este un bibliotecar care primește cărțile,
care sunt apoi plasate în carantină. Pentru cărțile de care utilizatorul are nevoie se ocupă un alt
bibliotecar, care merge la raft și ia documentele solicitate. Aceleași condiții sunt și la sala de
împrumut pentru copii. Utilizatorii vin cu lista de cărți pregătită de acasă”, a spus Gelu Bichineț.
În prezent, fondul Bibliotecii Județene Vaslui se ridică la 400.000 cărți, anual fiind împrumtate
publicului 119.000 unități de documente. Biblioteca are anual 7.000 utilizatori de carte și 25.000 de
vizitatori.
”Pentru moment, activitățile culturale cu publicul sunt suspendate. E mai bine să
așteptăm ca să se mai descătușeze situația și să trecem la activități cu sala plină. Va fi nevoie de
un efort mare din partea noastră pentru a aduce din nou publicul spre bibliotecă”, a mai precizat
Gelu Bichineț.
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