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Biblioteca pentru toti la Palanca si la Hangu 
 
Primaria comunei Palanca (jud. Bacau) in parteneriat cu primaria comunei Hangu (jud. Neamt) si cu 
scoala cu clasele I-VIII Palanca au initiat proiectul “Biblioteca pentru toti”. Finantarea se face in cadrul 
programului eCultura care apartine unui proiect national amplu “Economia Bazata pe Cunoastere” 
iniţiat de Guvernul României prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul 
Băncii Mondiale. 
Obiectivele proiectului sunt: 
- Initierea unui grup de 20-40 adulti din fiecare comuna in comunicarea pe internet. 
- Promovarea lecturii ca forma de informare si socializare. 
- Schimbul de experienta intre cele doua comunitati participante la proiect Palanca si Hangu. 
- Promovarea imaginii celor doua localitati in mediul virtual si in presa scrisa. 
Activitatile proiectului vor fi: 
Cursuri de initiere: 
        7-8 iulie si 14-15 iulie in Palanca 
        3-4 iulie si 10-11 iulie in Hangu 
Sesiuni de lectura: 
        17-18 iulie si 24-25 iulie in Hangu 
        21-22 iulie si 28-29 iulie in Palanca 
Ziua portilor deschise: 
        26 august in Palanca  
        30 august in Hangu  
 
Bugetul proiectului este de 16.480 RON, din care 16.000 RON finantarea acordata prin programul 
eCultura si 480 RON din bugetul primariei Palanca. Acest buget va asigura plata formatorului care va 
sustine cursurile, organizarea celor doua evenimente comune din Palanca si din Hangu si 
achizitionarea a cate unui eReader si de carti electronice pentru cele trei biblioteci implicate: 
bibliotecile comunale din Palanca si din Hangu si Centrul de Documentare si Informare, “Ionel 
Teodoreanu”, al scolii din Palanca. Promovarea proiectului se va face pe site-ul proiectului EBC 
www.ecomunitate.ro, pe site-urile celor doua primarii, in presa virtuala si cea scrisa. Coordonarea este 
asigurata de Vlad Atomulese, Crina Biro-Balan, Liliana Atomulese la Palanca si Liliana Pîntea la 
Hangu. 
 

Cele doua comunitati implicate in proiect, Palanca si Hangu, sunt foarte asemănătoare din 
multe puncte de vedere. Incepand cu asezarea geografica, amandoua fiind amplasate in doua 
superbe zone montane, locuitorii lor avand aceleasi ocupatii, adica exploatarea lemnului si cresterea 
animalelor, un numar apropiat de locuitori (aprox. 3500) şi terminând cu asemănarea problemelor 
întâmpinate de cele două comunităţi(lipsa locurilor de muncă şi migraţia tinerilor) 
Acest proiect isi doreste ca informarea si comunicarea cu mijloacele pe care le ofera tehnica zilelor 
noastre sa contribuie la formarea unui nou punct de vedere asupra posibilitatilor de progres. 
Crina Biro-Balan 
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