Lansare BIBLIONET - Biblioteca Municipală

Luni, 11 Octombrie 2010 - Ultima actualizare Miercuri, 10 Noiembrie 2010

La începutul lunii octombrie, Biblioteca municipală Dorohoi inclusă în programul
Biblionet a organizat deschiderea oficială, care să onoreze noul serviciu pe care
biblioteca îl pune la dispoziția comunităţii şi anume calculatoare cu acces public gratuit
la internet. La acest eveniment au luat parte reprezentanţi de frunte ai administraţiei
publice locale, Bibliotecii judeţene Botoşani , ai fundaţiei IREX, presei, membri ai
comunităţii, cititori, şi nu în ultimul rând bibliotecari în activitate şi foşti.

Astfel, în Dorohoi, a fost prilej de mare bucurie ca biblioteca publică să fie dotată
cu echipamente IT de ultimă generaţie pentru folosul oamenilor din această comunitate.
S-a remarcat implicarea Bibliotecii Judeţene ”Mihai Eminescu” Botoşani, reprezentată
prin dl. Iulian Moldovanu, coordonatorul proiectului Biblionet Botoşani în implementarea
acestui program şi organizarea acestui eveniment. În acelaşi timp dl. primar al
municipiului Dorohoi Dorin Alexandrescu şi dl. viceprimar Sorin Alin Clim au onorat cu
prezenţa, dovadă a sprijinului şi încrederii pe care autorităţile publice locale o au în
instituţia de cultură numită bibliotecă.

Bibliotecarele şi-au dat toată silinţa în a-şi primi oaspeţii şi în primul rând
utilizatorii, într-o bibliotecă frumos aranjată, primitoare, şi de acum înainte dotată şi cu
calculatoare performante, sporind cu siguranţă numărul celor îi care calcă pragul.

Au vorbit pe rând dl. Primar ing. Dorin Alexandrescu, dl. Scott Andersen
director adjunct al Biblionet în România, dl. Cosmin Angheloni coordonator regional
training, d-na Cornelia Viziteu director al Bibliotecii Judeţene ”Mihai Eminescu”
Botoşani, dl. Ailoae Dumitru fost director al Bibliotecii municipale Dorohoi în perioada
1956 -1990, toţi manifestându-şi plăcerea de a fi prezenţi la un asemenea eveniment în
bibliotecă şi toţi cu cuvinte de laudă şi de mulţumire ca un astfel de program dă o şansă
bibliotecii să revină acel spaţiu cultural în care membrii comunităţii să se întâlnească şi
să găsească un sprijin.
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