GALERIE FOTO: Biblioteca „Mircea Diaconu“ a fost
inaugurată la Spulber

Campania „Dă o carte mai departe“, iniţiată în 2008 de parlamentarul social-democrat
vrâncean Cristian Dumitrescu, a avut succes. În comuna Spulber a fost înfiinţată o bibliotecă ce va
purta numele regretatului Mircea Diaconu, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
Biblioteca a fost inaugurată luni, de deputatul Cristian Dumitrescu şi primarul comunei
Spulber, Vasile Rusu, în prezenţa mai multor localnici. Biblioteca din Spulber va purta numele
regretatului Mircea Diaconu, „figură legendară a pădurilor vrâncene, om politic de stânga,
respectos cu valorile social-democraţiei şi, ca fiu de preot, credincios valorilor spirituale
ale bisericii ortodoxe“.
Biblioteca, nouă în totalitate, dispune de fond de carte de o mie de volume, provenite din
donații, de mobilier nou și adecvat pentru o astfel de instituţie, două calculatoare, televizor, DVD
player, combină muzicală, DVD-uri cu jocuri și filme pentru copii. „Sunt bucuros că am reuşit să
realizez această importantă operă culturală. Mulţumesc soţiei mele, care a fost alături de
mine în această acţiune susţinută din bugetul comun, dar mai ales mulţumesc oamenilor
care au dăruit cărţi şi vor dărui în continuare, pentru astfel de proiecte, precum şi
preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, domnului Marian Oprişan, care a susţinut în
permanenţă această iniţiativă de suflet pentru copii vrânceni“, a afirmat deputatul PSD de
Vrancea Cristian Dumitrescu. Buciumaşii din Spulber au susţinut, cu această ocazie, un moment
artisti deosebit.
Parlamentarul a precizat că urmează să finalizeze biblioteca din cartierul Unirea, Odobeşti,
după care va iniţia un proiect de reabilitare a tuturor bibliotecilor comunale din judeţul
Vrancea. „Mai am de făcut o bibliotecă la Unirea Odobeşti după care, cu ajutorul lui
Dumnezeu, îmi voi dezvolta un alt proiect, dedicat reabilitării tuturor bibliotecilor
comunale din Vrancea, prin împrospătarea fondului de carte, obţinerea de dotări şi
modernizări, introducerea internetului şi realizarea de programe cultural-educative sub
egida acestor biblioteci. Nu în ultimul rând, mulţumesc ziarului «Monitorul de Vrancea»,

care s-a implicat în realizarea acestui proiect“, a spus deputatul Cristian Dumitrescu. Potrivit
acestuia, biblioteca de la Unirea-Odobeşti este aproape gata. Au fost donate mai multe cărţi.
Desfiinţată în anii 60, odată cu transformarea comunei Păţeşti-Unirea în cartier-sat al oraşului
Odobeşti, fosta bibliotecă rurală va fi redeschisă publicului, ca filială a Bibliotecii orăşeneşti „Ana
Georgescu“. „Vom dota Biblioteca din Unirea cu calculatoare performante şi vom oferi un
program pentru informatizarea tuturor cărţilor. De fapt, voi dona un soft bibliotecii din
Odobeşti, iar acesta va fi folosit şi la filiala din Unirea“, a adăugat deputatul social-democrat
Cristian Dumitrescu.
În cadrul proiectului „Dă o carte mai departe“, au mai fost înfiinţate biblioteci în comunele
Popeşti, Păuleşti şi Negrileşti.

