Deputatul Cristian Dumitrescu a inaugurat
Biblioteca din Unirea, Odobeşti
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Deputatul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, a inaugurat, ieri, Biblioteca din Unirea,
Odobeşti. Biblioteca a fost construită şi dotată cu cărţi în baza unui proiect iniţiat şi derulat de
deputatul Dumitrescu. Amenajată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII din Unirea, Odobeşti, biblioteca
poartă numele marelui cărturar şi voievod Dimitrie Cantemir.
Prin proiectul iniţiat de deputatul Cristian Dumitrescu şi denumit „Dă o carte mai departe“
au mai fost înfiinţate biblioteci în comunele Popeşti, Păuleşti, Negrileşti, Spulber.
La eveniment au participat primarul Daniel Nicolaş, directorul Bibliotecii Judeţene, Teodora
Fîntînaru, cadrele didactice de la Şcoala din Unirea. Biblioteca dispune de fond de carte de o mie
de volume din donaţii, mobilier nou şi adecvat, două calculatoare, televizor, DVD player, combină
muzicală, DVD-uri cu jocuri şi filme pentru copii şi tot necesarul desfăşurării unei bune activităţi
culturale.
Tot ieri, deputatul Cristian Dumitrescu a donat mai multe serii din operele complete ale
cărturarului Dimitrie Cantemir. „Sunt bucuros că am reuşit să realizez această importantă
operă culturală. Este o mare bucurie pentru mine şi soţia mea că am reuşit să realizăm
cea de-a şasea bibliotecă din Vrancea, în Unirea-Odobeşti. A fost o promisiune mai veche
pe care i-am făcut-o primarului Daniel Nicolaş, că voi înfiinţa o bibliotecă în Unirea. Sper
să fie utilă copiilor şi tinerilor această bibliotecă care are un fond de carte generos
obţinut şi din donaţii“, a spus deputatul Cristian Dumitrescu.
Primarul Daniel Nicolaş a declarat că după 90 de ani de la înfiinţarea bibliotecii orăşeneşti
din Odobeşti se redeschide biblioteca din Unirea. „La 90 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii
orăşeneşti Odobeşti reuşim să deschidem cu sprijinul deputatului Cristian Dumitrescu,
această frumoasă bibliotecă publică în Unirea. Este un obiectiv important pentru copii şi
tineri, care nu aveau o bibliotecă a lor“, a afirmat primarul Daniel Nicolaş.
Tot ieri în cadrul aceluiaşi eveniment a fost lansată o carte poştală aniversară care
marchează împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii orăşeneşti din Odobeşti, realizată de

directorul Casei de Cultură din localitate, Valentin Muscă. Prima carte poştală a fost înmânată de
primarul Daniel Nicolaş deputatului Cristian Dumitrescu.
Desfiinţată în anii ’60, în acelaşi timp cu transformarea comunei Păţeşti-Unirea în cartiersat aparţinător al oraşului Odobeşti, fosta bibliotecă rurală a fost reînfiinţată ca filială a Bibliotecii
orăşeneşti „Ana Georgescu“.
În primăvara anului 2008, deputatul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu a demarat
operaţiunea de colectare de carte pentru a putea înfiinţa biblioteca din localitatea Popeşti.
Inaugurarea bibliotecii a avut loc la începutul verii, în acelaşi an. Cristian Dumitrescu nu s-a oprit
însă aici şi a anunţat că va continua campania de a deschide câte o bibliotecă în comunele nou
înfiinţate. Următoarea acţiune demarată a vizat înfiinţarea unei biblioteci în comuna Păuleşti,
acţiune care s-a finalizat în luna noiembrie 2009 prin inaugurarea bibliotecii comunale, iar pe data
de 21 mai 2010 a fost inaugurată biblioteca din Negrileşti.„Aşa cum am mai spus, cartea pe
suportul scris este lucrul cel mai important pentru individualizarea unei culturi. În era
electronicii, cartea rămâne o valoare de simbol şi această valoare trebuie să o păstrăm.
Acesta este spiri-tul iniţiativei «Dă o carte mai departe». De fapt este ideea solidarităţii,
de a da ceva de la noi pentru alţii care nu au“, a precizat deputatul Cristian Dumitrescu.
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