
Cine il cauta pe Mihai Eminescu....
Volumele Mihai Eminescu, o constanta a librariilor si bibliotecilor 
  
  Cred ca oricine si-a injghebat o mini biblioteca de cincizeci sau o suta de carti are si un volum de Mihai
Eminescu. Şi asta nu doar pentru ca Eminescu e pe lista de lecturi obligatorii a elevului de scoala generala
sau a adolescentului din liceu. Cat de des deschidem aceste carti, asta depinde de fiecare dintre noi. 
  
  Şi pentru ca astazi il sarbatorim pe Mihai Eminescu am incercat sa aflam cat de cautate sunt scrierile lui
in biblioteci sau librarii. Am avut parte de o foarte placuta surpriza: Mihai Eminescu este cerut in mod
constant. "Cartile de Mihai Eminescu se vand bine pe tot parcursul anului. Nu se cumpara doar pentru ca
sunt necesare copiilor, ci si pentru a fi oferite cadou. Cititorii, obisnuitii lecturii, au cu siguranta volume
de Mihai Eminescu in bibliotecile lor", spune reprezentantii Librariei Dacia Traiana. 
  
  La Biblioteca Judeteana ASTRA, lucrurile stau la fel: "Pentru Mihai Eminescu, in general, cererea e
mare indiferent de perioada anului. Cartile lui sunt cerute in special de elevi si studenti", spune Mihai
Curtean. 
  
  Semnificatia zilelor de 15 ianuarie si 15 iunie nu ii determina pe sibieni sa caute cu precadere opera
eminesciana. "Nu avem o crestere a cererii pentru volume de Mihai Eminescu in aceasta perioada", a
avenit raspunsul identic din librarii si biblioteci. 
  
  Şi daca va hotarati sa il sarbatoriti pe Mihai Eminescu printr-o lectura din opera sa, va spunem ca
preturile sunt mai mult decat accesibile, asa ca pentru 11 sau 13 lei puteti cumpara un volum de versuri.
Bineinteles exista si editii, cu preturi ceva mai mari, de exemplu un volum bilingv se vinde la 30 lei. 
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