
CLÃDIRE DIN PATRIMONIUL NAÞIONAL, VECHE DE 108 ANI

Biblioteca Judeþeanã
Buzãu, reabilitatã complet
pentru prima datã
Ana Felea

B
iblioteca Judeþeanã
Buzãu, clãdire veche
de 108 ani , încadratã
ca obiect de patrimo-
niu national, va fi
complet reabilitatã cu

fonduri europene. Lucrãrile au în-
ceput în 2019 ºi se întind, potrivit
proiectului, pe o perioadã de 47 de
luni. Este vorba despre una dintre

cele mai vechi clãdiri din munici-
piul Buzãu ºi care gãzduieºte insti-
tuþia de culturã din anul 1984.

Investiþia totalã se ridicã la peste
18 milioane de lei ºi este asiguratã,
în cea mai mare parte, de la Uniu-
nea Europeanã. Cu aceºti bani,
Consiliul Judeþean, cofinanþator ºi
initiator al proiectului, urmãreºte
restaurarea ºi transformarea clãdirii
într-un spaþiu expoziþional modern,
pãstrându-ºi însã valenþele arhitec-
turale istorice. De altfel, aceasta

este prima amplã reabilitate din ul-
timii zeci de ani. Pânã acum Biblio-
teca Judeþeanã "Vasile Voiculescu"
nu a mai beneficiat de reparaþii ca-
pitale, ci doar de mici renovãri.

Finanþarea în cadrul proiectului
"Consolidare, restaurare ºi dotare
Biblioteca Judeþeanã Vasile Voicu-
lescu Buzãu" a fost atrasã în cadrul
Programului Operaþional Regional
2014-2020, Axa prioritarã 5 - Îmbu-
nãtãþirea mediului urban ºi conser-
varea, protecþia ºi valorificarea du-

rabilã a patrimoniului cultural, Prio-
ritatea de investiþii 5.1 - Conserva-
rea, protejarea, promovarea ºi dez-
voltarea patrimoniului natural ºi
cultural. Valoarea totalã a cererii de
finanþare a fost de 18.467.853,04 lei
dintre care valoarea totalã eligibilã
a fost 17.014.924,49 lei. Contribuþia
solicitantului la cheltuieli eligibile,
inclusiv TVA, este de 340.298,49 lei,
iar cheltuieli neeligibile - de
1.452.928,55 lei. Termenul de finali-
zare este 31.12.2023. Proiectul va
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transforma biblioteca Biblioteca Ju-
deþeanã "Vasile Voiculescu" Buzãu
într-o instituþie cu valenþe moder-
ne, europene, ancorate în dinamica
culturalã a prezentului. Serviciile
culturale vor contribui în mod di-
rect la creºterea vizibilitãþii clãdirii
de patrimoniu, la punerea în valoa-
re a lucrãrilor de restaurare ºi con-
solidare efectuate, la o mai bunã
utilizare a potenþialului cultural pe
care obiectivul de patrimoniu îl de-
þine", au precizat reprezentanþii
Consiliului Judeþean Buzãu.

"În principal, vor fi puse în valoa-
re potenþialul arhitectural al clãdi-
rii, elementele originale de con-
strucþie urmând ca, pe parcursul
operaþionalizãrii proiectului, în
plan secundar sã fie prestate ºi ser-
vicii culturale cu un mare grad de

noutate pentru piaþa din România,
ca de exemplu un spaþiu multime-
dia specific realitãþii augmentate,
care, cu ajutorul tehnologiilor de
ultimã orã, va permite vizitatorilor
bibliotecii sã imerseze într-un uni-
vers cultural, turistic ºi social cu to-
tul deosebit. Din punct de vedere
funcþional, proiectul îºi propune
diversificarea categoriilor de bene-
ficiari ai serviciilor oferite de biblio-
tecã precum ºi includerea obiecti-
vului în circuitul turistic cultural,
prin consolidarea, restaurarea ºi
dotarea clãdirii Bibliotecii Judeþene
Vasile Voiculescu Buzãu, monu-
ment istoric de importanþã naþio-
nalã, încadrat în Lista monumente-
lor Istorice actualizatã în 2015", se
aratã în proiectul semnat de Consi-
liul Judeþean.

Reprezentanþii Consiliului Judeþe-
an au explicat faptul cã tuturor spa-
þiilor din clãdirea de patrimoniu le
va fi atribuitã o destinaþie, corelatã
cu o destinaþie avutã de-a lungul
timpului, iar aceste spaþii vor fi do-
tate ºi amenajate corespunzãtor, cu
mobilier de expunere (rafturi, vitri-
ne, panouri) pentru punerea în va-
loare a patrimoniul mobil (manu-
scrise, cãrþi rare, colecþii deosebite
etc).

"Gradul de interes al vizitatorilor
pentru fiecare spaþiu va fi stimulat
prin prezentarea succesivã a tutu-
ror funcþionalitãþilor acestora, de-a
lungul timpului. Acestea vor fi
identificate ºi marcate cu elemente
de vizibilitate ca atare. Orice vizita-
tor va fi ghidat, cu ajutorul instru-
mentelor ºi echipamentelor de pro-
movare, într-o istorie a spaþiului re-
spectiv: pornind de la elementele
de geometrie ºi arhitecturã de-a
lungul timpului, legende ºi istorii
legate de spaþiul respectiv, filme
documentare, documentare foto-

grafice etc. Turul fizic ºi virtual al
clãdirii de patrimoniu va reprezen-
ta elementul cheie într-un astfel de
circuit arhitectural, constructiv,
istoric, funcþional, acesta con-
centrând peste 80% din complexul
de activitãþi ce se vor desfãºura
permanent în spaþiile clãdirii de pa-
trimoniu. În plan secundar, într-un
procent de cel mult 20% din com-
plexul de activitãþi ce se vor des-
fãºura permanent, se delimiteazã ºi
alte activitãþi conexe pentru evi-
denþierea valorii arhitecturale, isto-
rice ºi culturale a clãdirii obiectivu-
lui de patrimoniu restaurat", au
precizat reprezentanþii CJ Buzãu.

Sediul Bibliotecii Judeþene din
Buzãu a fost construit în 1914,
dupã un proiect al arhitectului Gri-
gore Cerchez ºi gãzduieºte institu-
þia de culturã din anul 1984.
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Reprezentanþii Consiliului Judeþean au explicat faptul cã

tuturor spaþiilor din clãdirea de patrimoniu le va fi atribuitã o

destinaþie, corelatã cu o destinaþie avutã de-a lungul timpu-

lui, iar aceste spaþii vor fi dotate ºi amenajate corespunzãtor,

cu mobilier de expunere (rafturi, vitrine, panouri) pentru pu-

nerea în valoare a patrimoniul mobil (manuscrise, cãrþi rare,

colecþii deosebite etc).


