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PRINTRE RAFTURILE BIBLIOTECII DIN CARASOVA
luni, 24 aprilie 2017

Biblioteca
din Caraova a fost i va rmâne instituia care îi ateapt cititorii cu
braele larg deschise i îi invit pe pasionaii de lectur s îi treac zilnic
pragul.

Înghejbarea bibliotecii din Caraova a
început spre sfâritul primei jumti a secolului XX, respectiv prin anii
1949-1950, mai întâi într-o încpere a vechiul Cmin Cultural Lumina, situat în
locul actualului sediu al UCR-ului. De îngrijirea ei se ocupau bibliotecarii
din acea perioad, domnul Toma&scaron;evi, Ivan Bea, zis Lukika i Petar Neagul,
zis Kokni. Primul bibliotecar cu norm întreag a fost doamna Maria Cerveneac.
Odat cu construirea Cminului Cultural din Caraova, în anul 1970, biblioteca
a fost mutat în incinta edificiului cultural, într-un spaiu de aproximativ 45
mp. Doamnei Cerveneac i-au urmat învtoarea Corbei Elena, învtoarea
Baciuna Sofia, doamna Sârbu Elena, iar în prezent prof. Iacob Domnean
rspunde de aceast instituie. Spaiul funcional al bibliotecii, care ocup
dou încperi de la etajul Cminului Cultural, cuprinde o sal pentru deservire
i împrumut cu acces la raft, având amenajat i un spaiu destinat
utilizatorilor de internet, i o sal folosit pe post de depozit de cri.

Dei la început biblioteca deinea un
numr redus de cri, în prezent fondul de carte s-a îmbogit cu 7.074 de
vo-lume, graie grijii bibliotecarilor, a achiziiilor care s-au fcut pe plan
local, dar i datorit donaiilor venite din partea iubitorilor de carte. De aproape 9 ani de când lucreaz ca
bibliotecar la Caraova, Iacob Domnean a fcut tot posibilul ca an de an
coleciile bibliotecii s se îmbunteasc i s acopere în mare msur
nevoile de lectur i informare a utilizatorilor. Astfel, pe rafturile
bibliotecii se pot gsi cri de bibliografie colar, beletristic, art,
psihologie, istorie, filosofie, religie i din alte domenii de interes.
Biblioteca mai ofer spre consultare dicionare, enciclopedii, atlase, albume
i re-viste de specialitate.

Prin implementarea în anul 2012 a
programului &rdquo;Biblionet &ndash; lumea în biblioteca mea&rdquo; serviciile oferite de
biblioteca din Caraova s-au diversificat. Biblioteca a fost dotat cu patru
calculatoare noi, xerox, scanner i un proiector, iar localnicii pot beneficia
atât de servicii de internet, cât i de scanare, listare i expediere a unor
documente prin e-mail, copiere CD-uri sau DVD-uri la cerere.

Profesorul Domanean colaboreaz
deseori cu colile din Caraova pentru organizarea unor diverse activiti
cultural-artistice, precum srbtorirea Faancului, a Crciunului, sau
organizeaz concursuri de ah pentru elevi. &rdquo;La fiecare început de an îmi
organizez un calendar cu evenimen-tele culturale cele mai importante i atunci
vizitez colile, unde le prezint elevilor filmulee tematice. De exemplu, de
Faanci le-am prezentat colarilor un material video legat de acest obicei. De
fiecare dat iau cu mine i câteva cri pentru a face o legtur între
eveniment i carte, tocmai pentru a le trezi interesul pentru lectur. Le prezint
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cartea, le citesc câteva fragmente, iar copiii devin interesai. Trebuie s
faci ceva ca s-i atragi, s le trezeti atenia, altfel copiii cu greu vin la bibliotec&rdquo; ne-a declarat
prof. Iacob Domnean.

În anul 2016, cei 340 de utilizatori
au consultat de 1487 ori rafturile bogate ale bibliotecii din Cara_ova i au
împrumutat la domiciliu sau în bibliotec 1721 de cri.

Lina Tincul
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