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Deschiderea oficială a noului sediu al Bibliotecii municipale “Laurenţiu Ulici”(în clădirea fostei
Școli Generale nr.4 ” Ioan Buteanu”) reprezintă un eveniment istoric în activitatea instituției,
aceasta beneficiind pentru prima dată de la înființare de un sediu propriu.
Biblioteca municipală “Laurenţiu Ulici” este cea mai veche instituție culturală ce a funcționat
neîntrerupt în oraș, fiind continuatoarea Bibliotecii “Dragoșiana“ din cadrul Societății de lectură
cu același nume(1867), al cărui prim “bibliotecar ales“ a fost profesorul Ion Bușiția. În ședința
din 17 noiembrie 1870 s-a decis înființarea bibliotecii publice care să fie “înzestrată cu toate
productele mai însemnate ale literaturii române și ale geniilor lumei civilizată“. Datorită
donațiilor, fondul de carte al bibliotecii va spori continuu, iar biblioteca își va deschide și o sală
de lectură“socotită printre primele săli de lectură a unei biblioteci românești din Transilvania“.

Biblioteca municipală a funcționat în ultimii 50 de ani în Casa Ioan Mihalyi de Apșa și la
Palatul Cultural. Din anul 2001 biblioteca poartă numele criticului literar, cu rădăcini paterne în
Maramureș, Laurențiu Ulici, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la promovarea
imaginii orașului, a festivalului Internațional de poezie (a fost președintele juriului peste un sfert
de veac).
Sighetenii vor putea beneficia de condiții bune de difuzare a cărţii (prin împrumut), informare
şi documentare, Biblioteca oferind în primă etapă servicii la Sala de lectură, Sala Biblionet,
serviciile prelucrare/catalogare şi cel de achiziţie şi evidenţa colecţiilor şi parţial serviciul
împrumut adulţi (acum se va putea împrumuta doar literatura, urmând ca în scurt timp să se
pună la dispoziţia cititorilor şi restul fondului de carte).
La deschiderea oficială au fot prezenți ing. Horia Scubli- primarul municipiului, prof.dr.Teodor
Ardelean - directorul Bibliotecii Petre Dulfu Baia Mare, conf. univ.dr.Gh. Mihai Bârlea - fost
director al bibliotecii, prof. dr. Ioan Dorel Todea, managerul Centrului Cultural,jurnalistul,
scriitorul Gheorghe Pârja, Diana Iancu -șef serviciu, bibliotecari din județ, prieteni ai bibliotecii,
iubitori de carte. După cuvântările oficialilor, a avut loc o slujbă de sfeștanie (pr. Marcel
Oprișan),s-a organizat un tur al bibliotecii și o agapă la care au participat invitații la eveniment.
Trebuie subliniat efortul colectivului bibliotecii pentru mutarea celor peste 120 de mii de cărți și
15 mii de carte veche, munca migăloasă de pregătire a căților și redeschiderea în final a
serviciilor pentru public. A fost un efort colectiv al Centrului Cultural (manager Ioan Dorel Todea,
șef de serviciu Diana Iancu), beneficiind de sprijinul direct al primarului municipiului dl. Horia
Scubli.
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Chiar dacă încă sunt multe de făcut, s-a decis că este momentul să redeschidem larg porţile
cititorilor sigheteni(de toate vârstele), care sunt așteptați cu drag la noul sediu al Bibliotecii
municipale “Laurenţiu Ulici”.
manager
Ioan Dorel Todea
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