LAZAR DE LA RUSCA A FOST DESTITUIT
DIN FRUNTEA BIBLIOTECII

VOCEA VÂLCII a triumfat în sfârșit ” pentru o perioadă de două luni de zile, până la
organizarea concursului pentru funcția de director, a fost numit director interimar
Valentin Smedescu

Eforturile noastre de a da în vileag matrapazlâcurile patronate de Dumitru
Lazăr, fost director al Bibliotecii Județene, au fost încununate de succes vineri,
30 iunie a.c. Am ajuns la capătul răbdării și au curs tone de cerneală despre
fărădelegile, despotismul și mârlănia directorului Bibliotecii, însă se vede treaba
că nu am făcut toate acestea în zadar. Dumitru Lazăr a ieșit din Biblioteca
județeană pe ușa din spate, așa cum merita. Lazăr de la Potcoava și-a primit de la
șeful CJ șutul în posteriorul tocit de atâta stat degeaba pe scaunul directorial, în
care nu a avut ce că uta vreodată. În sfârșit, bibliotecarii au scă pat de teroarea
unui director cu calități manageriale discutabile și cu probleme grave de colaborare
cu subalternii. Așadar, când nimeni nu se mai aștepta sau mai credea, președintele
CJ, Dumitru Bușe a emis decizia de destituire din funcția de director pe numele lui
Dumitru Lazăr.
Decizia a venit ca urmare a rezultatului evaluării directorilor instituțiilor
de cultură, evaluare pe care Dumitru Lazăr nu a fost în stare să o treacă cu brio,
el obținând nota de 6, 20. Astfel, începând cu data de 1 iulie a.c. bibliotecarii

vâlceni au un nou director în persoana lui Valentin Alexandru Smedescu. Timp de două
luni de zile, acesta își va exercita atribuțiile de manager până la organizarea unui
concurs pe postul de director. Conform legii, concursul trebuie organizat în termen
de 60 de zile lucrătoare. Valentin Smedescu a fost șef al sef al Compartimentului de
Îndrumare Metodică în Teritoriu a bibliotecilor publice locale din județ din cadrul
Bibliotecii Județene. În aceste două luni de zile, directorul interimar trebuie să
demonstreze că poate liniști apele în Biblioteca județeană pentru ca în această
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