2001
INAUGURAREA NOULUI SEDIU

30 iunie 2001 este o dată ce merită să fie reţinută de istoria culturală a
municipiului nostru. Inaugurarea noului sediu al bibliotecii s-a constituit într-un
eveniment la început de mileniu, un veritabil dar pentru cetăţenii oraşului, construit
exclusiv din fondurile municipalităţii.
Programul manifestărilor a
debutat cu slujba de sfinţire a noului
edificiu, oficiată de Preasfinţitul
Episcop Ioan al Harghitei şi de un
sobor de preoţi din Oneşti, în prezenţa
a numeroşi invitaţi, participanţi şi
membri ai comunităţii.

După ceremonia tăierii panglicii de
inaugurare, invitaţii au parcurs în premieră
circuitul serviciilor puse la dispoziţia
publicului de instituţia oneşteană şi au vizitat
expoziţia de carte ,,Editurile se prezintă”, în
cadrul căreia s-au regăsit prestigioase instituţii
de profil din ţară: ,,Aquila”-Oradea, ,,Mac
Millan”-Bucureşti, ,,Polirom”-Iaşi, ,,Teora”Bucureşti, ,,Aristarc”-Oneşti.

Manifestările inaugurale au
continuat în Aula Bibliotecii.
Primarul municipiului Oneşti, ing.
Emil Lemnaru a deschis festivităţile
alături de prof. Niculina Cozma,
directoarea Bibliotecii Municipale
,,Radu Rosetti”. Au prezentat
călduroase mesaje de salut şi felicitări
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai
Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Bacău, alţi oameni de
cultură şi membri ai familiei Rosetti.

În încheiere, Corala ,,Armonia” a
susţinut un recital, iar Teatrul Itinerant
,,Trupa în căruţă” a prezentat spectacolul
,,Deşteapta Pământului” de V.I.Popa.

Un alt moment important a fost constituit de inaugurarea Pinacotecii Bibliotecii
Municipale ,,Radu Rosetti”. Expoziţia ,,Semnele Dăruirii” a fost vernisată de ec.Vasile
Petrovici, membru al Societăţii Colecţionarilor de Artă din România, cel care a
intermediat preţioasa donaţie de lucrări ale celor 12 artişti de renume ai lumii plastice
româneşti contemporane, reprezentaţi în pinacotecă.

La manifestările prilejuite de inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Municipale
,,Radu Rosetti” au participat descendenţii lui Radu Rosetti, directori şi şefi de serviciu
din cadrul Primăriei Oneşti,
reprezentanţi
ai
firmelor
proiectante şi executante ale
edificiului, oameni politici din
structurile locale şi naţionale,
manageri şi oameni de afaceri din
jud.
Bacău,
directori
ai
instituţiilor
oneştene
de
învăţământ şi ai bibliotecilor
publice din ţară, preoţi din
parohiile oneştene, reprezentanţi ai sindicatelor şi ai organizaţiilor nonguvernamentale
din Oneşti, reprezentanţi ai mass-media şi, nu în ultimul rând, cititori ai bibliotecii.

