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 O bibliotecă, aici, în 

acest ținut al apelor și al 

pământului în veșnică 

schimbare, atât de rupt de 

restul lumii, la o distanță de 

120 km de Tulcea, fără nici un 

mijloc de transport terestru și 

cu un vapor care circulă o dată 

la două zile, este o minune 

lăsată de Dumnezeu. Acest 

lăcaș de cultură, situat în 

centrul comunei, într-o sală 

frumos amenajată a căminului 

cultural, plină de lumină, te 

întâmpină cu grăitoarele 

rânduri ale lui John Milton: ”O 

carte bună este prețiosul sânge 

dătător de viață al unui spirit 

ales, OMUL îmbălsămat și păstrat pentru o existență dincolo de viață”.  

 Sfântu Gheorghe, o localitate cu numai 1058 de locuitori, din care 105 copii, localitate 

vizitată de mii de turiști români și străini, oferă tuturor nu numai pitorescul renumit al Deltei, ci 

și o bibliotecă ce încearcă să răspundă cerințelor localnicilor și străinilor. S-au găsit diverse 

modalități de a împrumuta cărți și celor veniți în vacanță, iar ziarele existente în bibliotecă au 

fost răsfoite cu nesaț zi de zi. În timpul vacanței de vară, începând cu 22 iulie a.c. am organizat un 

inedit program cu cartea și cu filmul video pentru copiii din Sf. Gheorghe. Aici, în biblioteca 

comunală, s-au înfiripat prietenii, s-au schimbat păreri despre poveștile vizionate, s-au citit 

basmele românilor și ale întregii lumi. Aici s-a născut legătura dintre copil, carte și bibliotecă, 

întărită și prin organizarea concursului de desene intitulat ”Soare, parfum și culoare”, la care au 

participat copii între 8 și 12 ani, cărora li s-a cerut să ilustreze un personaj sau pagini din cărțile 

citite în bibliotecă. Concursul a fost sponsorizat de S.C. Piscicola S.A. și firma ”Cladiadis” SRL 

din Sfântu Gheorghe.  

 Premianți: Savu Maria Minodora (I pentru ”Frumoasa și bestia”), Nichita Fidina Lena (II 

pentru ”Cartea junglei”) și Hordei Mioara (III pentru ”Albă ca Zăpada”). Juriul a fost format 

din reprezentanți ai Consiliului local, ai școlii colaboratoare și ai firmelor sponsorizatoare. Toate 

desenele au fost expuse într-o expoziție amenajată în fața bibliotecii, unde a fost filmată și 

fotografiată de turiști din România, Canada, Italia și Germania.  

 Bătrânilor ce nu se pot deplasa la bibliotecă, le ducem cărțile acasă, cunoscându-le 

gusturile și încercând să le diversific lecturile în funcție de cartea nouă intrată în bibliotecă.  

 Gospodinelor din comună, care aveau rețineri în a păși pragul bibliotecii de teama de a nu 

fi considerate prea emancipate de către societatea comunei, am reușit să le spulber această 

mentalitate, aducându-le ca argument faptul că cea mai bună prietenă este cartea, cea care nici 

nu te trădează și nici nu te judecă.  
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