Proiectul “Eu citesc, tu citeşti, noi citim”
Motto: Citeşte şi dă mai departe
Proiectul "Eu citesc, tu citesti, noi citim..." se adreseaza tuturor membrilor
comunitatii şi urmăreşte creşterea gradului de acces la cultură prin promovarea lecturii.
Proiectul "Eu citesc, tu citesti, noi citim..." derulat de către Biblioteca
Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea începând din 15 ianuarie 2015, se desfăşoară pe o
perioadă nedeterminată. Campania „Eu citesc....” pune in circulatie un numar
impresionant de cărţi provenite din donaţii, le expune şi le oferă spre împrumut în
spaţii de interes pentru potenţialii utilizatori ai bibliotecii. Carţile, pe lângă rolul lor
cultural-educativ, devin instrumente de promovare a lecturii si a bibliotecii, accesibile
în zone neconvenţionale, frecventate de diferite segmente de public.
În baza parteneriatelor încheiate funcţionează punctele “Eu citesc” în
centre comerciale, autobuze interjudeţene, două bănci, un salon de înfrumuseţare, un
cabinet medical, o ceainărie, un ONG care oferă cursuri tinerilor şi o asociaţie care
distribuie cărţile în centre de arest preventiv din ţară.
Înainte de distribuire cărţile sunt personalizate cu însemnele proiectului şi
ale bibliotecii, iar beneficiarii le pot împrumuta de la oricare punct fără a fi necesară
înregistrarea. Cărţile sunt la dispoziţia oricui doreşte să citească, iar beneficiarii pot
împrumuta câte doresc şi tot ei decid când şi unde le vor restitui. Membrii comunitatii
beneficiaza de carti in mod liber, fara restrictii, si in acelasi timp gasesc informatii
despre evenimentele si oportunitatile oferite de biblioteca.
Scopul proiectului: Promovarea lecturii şi a serviciilor de bibliotecă în
comunitate.
Obiective:
1. Identificarea şi atragerea potenţialilor utilizatori ai bibliotecii prin infiinţarea a
cel puţin 7 puncte de împrumut incepand din 15 ianuarie, pe o perioadă
nedeterminată.
2. Creşterea accesului la lectură prin distribuirea a cel puţin 8000 de cărţi pe an
prin punctele „Eu citesc”
3. Promovarea lecturii şi a bibliotecii prin organizarea unui flashmob în data de
14 ianuarie 2015 la care să participe cel puţin 100 de persoane.

Proiectul “Eu citesc, tu citeşti, noi citim”
Motto: Citeşte şi dă mai departe
Proiectul "Eu citesc, tu citesti, noi citim..." a înregistrat până la 15 ianuarie 2016
următorii indicatori:
Numar de parteneri: 9
Numar de carti distribuite: 11.600
Punctele “Eu citesc, tu citeşti, noi citim…” din oraş la adresele:
River Plaza Mall - etajul 1, Calea lui Traian 121, Râmnicu Vâlcea
Autobuzele Dacos - pe rutele interjudeţene
Banca BRD - Strada General Praporgescu, nr. 18, Ramnicu Valcea
Banca Raiffeisen -etajul 1, Str. Stirbei Voda, nr. 2, Bl T1, Ramnicu Valcea
Prietenul cel Mare - Str. Gib Mihaescu, nr. 15, bl. S6, sc. A; Râmnicu Vâlcea
Salon IRA - Str. Gib Mihaescu, nr. 2, Bl. S4, Sc. A, parter
CMI Eugen Ionescu - Calea lui Traian,. 162, Bl. 26, sc. A, ap. 2
Ceainaria veche – scuarul Bartolomeu Anania
Asociatia pentru Drepturile Omului “Imaginea Romaniei”
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