Relaxare în sălile de jocuri de noroc,
restricții dure anti-COVID-19 în biblioteci!
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Deși ne aflăm într-o perioadă în care sunt luate numeroase măsuri de relaxare a restricțiilor în
contextul pandemiei e COVID-19, bibliotecile publice nu au beneficiat de astfel de
reglementări. În continuare, în aceste instituții activitățile (lansări de carte, proiecte culturale,
activități conexe etc.) se derulează cu un număr restrâns de persoane. Gelu Bichineț, directorul
Bibliotecii Județeane ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, a spus că măsurile de relaxare ar
atrage și mai mult publicul la activitățile organizate de bibliotecile publice.
„Noi nu am închis biblioteca niciun minut. Aș vrea să vă rog să aruncați o privire pe
absolut toate actele normative care au apărut la nivel de țară. Peste tot se relaxează, în
cinematografe, la restaurante, la teatre, la jocuri de noroc. Nicăieri nu se pomenește nimic
de bibliotecile publice. Noi suntem în continuare sub lupa celor care veghează împotriva
coronavirusului. Astfel de relaxări ar însemna, la urma urmei, o atragere în continuare
a publicului către biblioteci. Dar probabil nu se dorește ca publicul din România să
citească”, a spus Gelu Bichineț.
În prima parte a anului trecut, bibliotecarii vasluieni au implementat o serie de măsuri pentru
protejarea cititorilor. La sala de lectură, locurile au fost rărite la distanța de un metru și
jumătate, la sala de împrumut s-au fixat trasee separate pentru intrarea și ieșirea vizitatorilor și
la fel s-a procedat și în sala de împrumut pentru copii.
Tot pentru păstrarea distanței sociale, s-a comunicat cu utilizatorii pentru a stabili dinaintea
venirii la bibliotecă ce cărți vor să ia, astfel încât să nu stea în bliliotecă mai mult de zece
minute. Tot pentru protejarea vizitatorilor, cărțile care sunt primite de la cititori sunt depozitate
într-un loc separat timp de 72 de ore și apoi sunt reintroduse în circulație.
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