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Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu a inaugurat, ieri, Centrul Europe 

Direct Gorj, un proiect de informare europeană destinat tuturor celor care au calitatea de 

cetățean european. Centrul va avea sediul în incinta Bibliotecii Județene, pe strada Calea 

Eroilor, nr. 23. 
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Centrul Europe Direct Gorj se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută 

informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene. „Ieri s-

a inaugurat Centrul Europe Direct Gorj. Este un proiect pe care Biblioteca Județeană «Christian 

Tell» Gorj îl va desfășura în perioada 2013-2017. Începând din acest an facem parte din rețeaua 

de informare europeană Europe Direct. Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană și 
cofinanțat de către Consiliul Județean Gorj și are drept obiectiv informarea cetățenilor gorjeni 

asupra politicilor UE, asupra deciziilor care se iau în UE și în același timp își propune să 

colecteze opiniile cetățenilor, indiferent de vârsta pe care o au sau de categoria socială din care 

fac parte, asupra modului în care toate aceste lucruri le influențează viața”, a spus Olimpia Bratu, 

directorul Bibliotecii Județene „Christian Tell”. 

Oferă consultanță și asistență 

Noul proiect facilitează accesul la informații, consultanță, asistență și răspunsuri la întrebări 

privind legislația, politicile, programele și posibilitățile de finanțare ale UE. De asemenea, 

Centrul Europe Direct permite Comisiei Europene să îmbunătățească transmiterea de informații 
exacte și adaptate necesităților locale. „Cred că este o inițiativă extraordinară a Bibliotecii 

Județene. Sigur că informații despre Uniunea Europeană circulă de foarte mult timp pe internet, 

doar că nu toată lumea știe unde  să le caute. Un astfel de centru care, potrivit materialelor pe 

care le oferă, se adresează tuturor categoriilor de vârstă este foarte binevenit. Elevi din clasele 

primare, preșcolari pot să ia contact cu universul UE prin imagini, prin texte pe înțelesul lor, iar 

pentru adulți se oferă ghiduri mai elaborate care oferă informații din cele mai diverse privind 

circulația în țările membre UE ș.a., informații care să le poată fi de ajutor tuturor celor care sunt 

membri ai UE”, a spus Adina Andrițoiu, directorul Centrului Municipal de Cultură „Constantin 

Brâncuși”. 

La inaugurarea Centrului Europe Direct Gorj a luat parte și Iulia Vînă, viceprimarul municipiului 

Târgu Jiu. Aceasta a felicitat inițiativa Bibliotecii Județene. „Este o inițiativă extraordinară și o 

să încep prin a felicita Biblioteca Județeană pentru această inițiativă, mereu vin cu inițiative 

foarte bune. Cu toții suntem cetățeni europeni și cu toții avem nevoie de acest gen de 

informații”, a spus Iulia Vînă. 
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