
                    Activităţi de azi, activităţi de mâine...

       De curând mi s-a comunicat printr-un e-mail, că trebuie să prezint un articol 
despre activitatea din biblioteca comunală Năeni, fiind foarte bucuroasă si 
onorată. Aşa că mă voi strădui ca în acest articol să vă prezint un pic din viaţa şi 
activitatea din minunata noastră bibliotecă.

       Flacăra care menţine vie atenţia, în special, a copiilor, şi nu numai, dar şi a 
altor pesoane, este lumea virtuală cu care aceştia s-au obişnuit şi pe care o 
savureaza din plin. Dar, această ,,răzbunare’’ de cunoaştere nu ar fi posibilă fară 
programul Biblionet, prin intermediul căruia biblioteca a fost sponsorizată cu 
tehnologie nouă, alcătuită din computere, imprimantă, videoproiector cât şi 
scanner.

       Şi cu ocazia deschiderii noii biblioteci prin acest program, s-au înfiinţat grupul 
de creaţie ,,Mâini îndemânatice’’, ce are ca activitate pictarea unor icoane pe 
sticlă, coală si lemn, desene ale copiilor care frecventează biblioteca, obiecte 
făcute din lut, pictate, făcute în cadrul activităţii la bibliotecă şi multe altele.

       Pe lânga acest grup se află şi corul vocal şi de dans ,,Glasul Pietrei’’, dar şi alte 
grupuri care ajută în activitate, precum grupul de 6 voluntari de diverse vârste, 
care reprezintă ajutorul doamnei bibliotecar, Ilie Mariana, şi al noilor veniţi la 
bibliotecă, cât şi grupul teatral înfiinţat cu ocazia unor leţii pe care învăţătorii le 
desfăşoară uneori aici, cu elevi începând de la cei de vârstă prescolară până la cei 
din ultimul grad al gimnaziului.

       Dar după cum ştim, biblioteca, în esenţă este şi casa cărţilor, a cunoaşterii şi 
bogăţiei scrise, de care, încă, locuitorii acestei comune se folosesc, mai ales că, 
lunar primim colecţii de cărţi noi de la Biblioteca Judeţeană, care actualizează şi 
îmbogăţesc seriile de cărţi existente.

       Deja această bibliotecă, pe toate planurile, virtuale, scrise şi practice, s-a 
dezvoltat mai mult decât ne-am fi aşteptat, ca urmare a muncii tuturor 
colaboratorilor.

                                         


