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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA REDESCHIDE SERVICIILE DE ÎMPRUMUT CARTE 

 

https://www.bjalba.ro/wp-content/uploads/2020/05/Decizie-80-din-15-mai-2020.pdf 

 

Odată cu trecerea României de la starea de urgență la starea de alertă, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba își reia gradual activitatea directă cu publicul, intrarea în programul normal urmând să se facă în 
mai multe etape, în funcție de evoluția situației la nivel național. 

Începând de vineri, 15 mai 2020, se redeschid serviciile de împrumut carte pentru studiu la domiciliu, 
atât pentru adulți cât și pentru copii. În acest sens a fost elaborat un plan de măsuri care să asigure 
împiedicarea contaminării și răspândirii virusului COVID - 19, atât în rândul beneficiarilor serviciilor de 
bibliotecă, cât și în rândul personalului. 

Pentru evitarea aglomerării la punctul de împrumut, serviciile către public vor fi asigurate printr-o 
planificare prealabilă. Rugăm cititorii noștri să se planifice din timp, atât la împrumutul de carte cât și la 
înscrierea și returnarea cărților, toate aceste servicii fiind asigurate exclusiv prin programare la nr. de telefon 
0258 811 443 sau la e-mailurile următoare: Secţia Copii - bjasectiacopii@yahoo.com; Secţia Adulţi: 
bjasectiaadulti@yahoo.com; Împrumut la domiciliu pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani și pentru 
persoanele cu dizabilități - imprumutladomiciliu@yahoo.com. Totodată programul de deservire a publicului a 
fost prelungit cu o oră, în fiecare zi lucrătoare între orele 8:00 și 20:00. 

„Regretăm că din motive independente de noi am fost nevoiți să întrerupem temporar accesul 
publicului în incinta bibliotecii, însă am rămas conectați cu dumneavoastră on-line încercând să asigurăm 
continuitatea serviciilor, nevoia de lectură, de informație, să diversificăm oferta noastră de servicii culturale la 
care să aibă acces cât mai mulți membri ai comunității. 

Începând de vineri, 15 mai 2020, reluăm serviciile de împrumut carte pentru studiu la domiciliu, atât 
pentru copii cât și pentru adulți, implementăm un nou serviciu pilot, prin care cartea va ajunge la domiciliul 
utilizatorilor din categoriile vulnerabile, și anume persoanele cu vârsta de peste 65 de ani și persoanele cu 
dizabilități. Intenționăm ca într-o etapă ulterioară, în funcție de resurse, să asigurăm acest serviciu pentru toți 
doritorii. De asemenea am prelungit programul zilnic al instituției pentru a putea planifica și deservi cât mai 
mulți utilizatori ai serviciilor noastre în acestă perioadă delicată pentru toți. 

Îi așteptăm pe cititorii noștri cu rugămintea de a se programa în prealabil și de a respecta setul de 
măsuri de protecție stabilite pe baza normelor emise de autorități și după consultări cu Direcția de Sănătate 
Publică Alba, Consiliul Județean Alba, Biblioteca Națională a României, Asociația Națională a Bibliotecilor 
Publice din România, directori de biblioteci județene din țară. 

Eu personal voi livra prima carte pentru cititorul cu vârsta de peste 65 de ani sau cititorul cu dizabilități 
care care va solicita primul împrumut de carte la domiciliu.” Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba. 
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