
Capitala Culturala Arpasu de Jos
Arpasu de Jos nu a dat tarii, pana acum, atatia academicieni cat Salistea Sibiului dar este pe drumul cel
bun.

 Comuna Arpasu de Jos este, probabil, singura comuna sibiana cu doua biblioteci. in acte. Şi localitatea
fara nicio biblioteca in realitate.

 Cea mai mare institutie de cultura din Arpasu de Jos este biblioteca, cu peste 7000 de volume. Toate
putrezesc frumos pe niste rafturi mucegaite intr-o cladire aflata la un pas de prabusire. intr-un colt ferit de
intemperii isi are biroul bibliotecarul. Scaun ii sunt cateva caramizi rupte dintr-un zid iar masa o antena
parabolica doborata dintr-un acoperis. incet, in timp, cele 7000 de volume se scufunda in podelele
putrezite de la apa de ploaie.

 De biblioteca se ingrijeste primaria, care periodic aloca bani din bugetul local pentru functionare. „La
sfarsitul anului trecut, primaria a deblocat suma de 10.000 lei, nu pentru reabilitarea bibliotecii, asa cum
ne-am fi asteptat, ci pentru plata salariului bibliotecarei pe trimestrul al IV-lea al anului 2008. Biblioteca
comunala este inchisa de mai bine de 10 ani. Peste 7000 de volume se degradeaza, abandonate intr-o
incapere insalubra, expuse infiltratiilor pluviale si rozatoarelor ", spune dr. Gheorghe Şerbu, fost consilier
local, unul din medicii localitatii. Dr. Şerbu mai spune ca in luna iunie a anului trecut a incercat sa
redeschida biblioteca, cand a descoperit ca in acte ea functioneaza deja.

 Primarul Mircea Bucur explica incurcatura, pornita de pe vremea fostului primar. Nu mergea nimeni la
biblioteca si primaria a hotarat sa schimbe incadrarea bibliotecarei in asistenta sociala. in felul asta avea
si ea o activitate. „Ştiti cum sunt bibliotecile la tara. Nu vine nimeni sa ia o carte. Fostul primar a hotarat
sa transforme postul de bibliotecara in asistenta sociala pentru ca avea nevoie de oameni la primarie. Asta
nu-i numai la noi, asa-i peste tot ", spune primarul.

 O alta incurcatura este la scoala din localitate. Aici Casa Corpului Didactic si Asociatia „Ille et Vilaine "
a finantat acum mai bine de un an infiintarea unui Centru de Documentare si Informare pentru copii. Cu
materiale didactice, calculatoare noi si un spatiu nou proaspat reabilitat. CDI-ul foarte bine dotat sta mai
mult inchis pentru ca in Arpasu nu exista un profesor documentarist. Situatie similara cu alte cateva zeci
de localitati din judet. in prezent Casa Corpului Didactic Sibiu organizeaza cursuri pentru profesorii
documentaristi care sa preia aceste CDI-uri.
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