


Aroneanu este o comună în județul Iași, situată la 

mai puțin de 6 km. de orașul Iași, cu o populație de 

aproximativ 3400 locuitori. 

Comuna Aroneanu deține un patrimoniu cultural și 

istoric de o mare valoare, multe din monumentele 

arhitecturale și arheologice, ansamblurile și siturile 

arheologice fiind cuprinse în Patrimoniul cultural 

național 

Biserica Aroneanu, monument istoric, 1594  

Biserica Rediu Aldei monument istoric, 1718 

                                                                             

Se remarcă un fragment de vas având ca decor un brâu în relief 

cu mici împunsături dispuse în triunghi și cu mici proeminențe, 

cu câte o adâncitură în centru.  

Ceramică Horodiștea - Erbiceni  



Biblioteca Publică continuă 
tradiția unei biblioteci sătești care 
a funcționat cu intermitență din 
anul 1955 până în 1990  
Anul 1990, anul atâtor deschideri 
în toate sferele și nivelele 
societății a creat și pentru 
biblioteca din Aroneanu 
posibilitatea funcționării cu un 
personal calificat, acesta absolvind 
cursurile de inițiere ”„Bazele 
biblioteconomiei și alte cursuri de 
specialitate. 
Biblioteca funcționează în clădirea 
Căminului cultural Aron Vodă are 
un nr de 3 încăperi ( cu suprafețe 
foarte mici) și  

dispune de următoarele utilități: 
curent, centrală termică apă, 
canalizare. 

BIBLIOTECA PUBLICĂ 

ARONEANU 



La sfârșitul anului 2015: 

- cărți: 8322 

- publicații seriale: 127 

- doc audio: 1 

- cd rom: 13 

- alte documente: 31 

- utilizatori înscriși: 604 

- utilizatori activi: 363 

- documente eliberate: 10521 

- vizite la bibliotecă: 4604 

- calculatoare conectate la internet : 6 

- imprimante: 3 

- scanere: 2 

- videoproiector: 1 

Biblioteca în cifre 



Biblioteca publică trebuie să 

servească interesele de 

informare, studiu, lectură, 

educație, și de petrecere a 

timpului liber pentru toți 

membri comunității locale prin 

activități și servicii specifice 

 

Serviciile bibliotecii publice 

sunt gratuite și sunt oferite 

tuturor utilizatorilor fără nici un 

fel de restricție sau 

discriminare. 

 

  

 

 

Noţiunea de serviciu a fost preluată din 

domeniul management-marketing şi prin 

definiţie este o activitate utilă menită să 

satisfacă anumite nevoi sociale. Serviciul de 

bibliotecă se dezvoltă prin interacţiunea dintre 

bibliotecar şi utilizator, componentă a 

comunicării sociale.  



SERVICIILE OFERITE DE BIBLIOTECA ARONEANU 

Împrumut de carte la domiciliu -  serviciul este 

realizat în mod tradițional folosind fișe de 

împrumut 

Consultarea de documente în bibliotecă  - face 

parte, alături de împrumutul de documente  

la domiciliu, din setul de servicii tradiţionale pe 

care o bibliotecă le oferă publicului. Orice 

persoană care deţine un permis de bibliotecă poate 

consulta în spaţiul bibliotecii documente 

Serviciul de informare și documentare -

bibliografică (bibliografie locală, fișiere tematice) 

 

 Serviciul Fonduri si completarea colectiilor . 

–completează curent şi retrospectiv colecţiile prin 
achiziţii ,schimb, donaţii şi alte surse; 
 - asigură evidenţa bibliotecară mică primară şi 
individuală a colecţiilor; 
–prelucrează biblioteconomic colecţiile ,conform 
normelor tehnice; 

 

-serviciul de informare locală, care 

oferă utilizatorilor informații din mai 

multe domenii de interes pentru 

aceștia 



 
ACTIVITĂȚI CULTURALE 

SPECIFICE BIBLIOTECII 
  Festival – Concurs Național de 

poezie Ioanid Romanescu, ajuns la a 

XI a ediție, lansări de carte, vizionări 

de filme pentru copii și alte categorii 

socio – profesionale, concursuri 

literare, întâlniri cu scriitori ieșeni;etc); 



FESTIVAL – NAȚIONAL DE POEZIE 

„IOANID ROMANESCU” 



Prin programul Biblionet biblioteca Aroneanu  oferă utilizatorilor 

posibilitatea de a găsi informația de care au nevoie pentru a lua decizii 

informate pentru viețile lor. Sau poate vor să-și verifice poșta 

electronică sau să se alăture unei comunități sociale online 

SERVICIUL DE CALCULATOARE CU INTERNET PENTRU PUBLIC  

E – mail  

Prin acest serviciu se pot 

transmite și recepționa 

mesaje utile de la 

bibliotecar la utilizator 

 



LUDOTECA 
Serviciu pentru copii - (preşcolari- 14 ani) 

Acest serviciu este dedicat preşcolarilor 
şi şcolarilor mici la care învăţarea prin 
joc are un rol esenţial. 

Ludoteca poate fi considerat un spaţiu 
de antrenament creativ care are ca 
rezultat apropierea copilului de carte și 
de bibliotecă. 

Prin acest serviciu se oferă acces la 
colecţiile bibliotecii (cărţi despre 
animale, plante, basme, poveşti, cărţi de 
aventură şi SF, dicţionare, enciclopedii, 
bibliografie şcolară ) prin joc, jucării şi 
interacţiune cu copilul.  

 



                                                                                                                                                         

Se poate folosi şi tehnologia, ne referim la 

folosirea de casete si CD-uri audio si video cu 

poveşti şi desene animate sau a calculatorului 

şi a spaţiului Internet folosit judicios 



 

ALTE TIPURI DE SERVICII OFERITE DE BIBLIOTECA ARONEANU 

 

-  servicii la domiciliu pentru persoanele care nu se pot 

deplasa la bibliotecă; 

- scanare, imprimare, copiere; 

- inscripționare cd – uri și dvd- uri 

 

Prin diversificarea acțiunilor, atractivitatea și 

dinamica lor, biblioteca din Aroneanu a devenit 

producătoare de informații, competențe, 

abilități și activități competitive. 


