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RAPORT 

asupra vizitei delegatiei Consiliului Judetean Sibiu în Departamentul Ille et Vilaine 

19-22 septembrie 2011 

 

 

Deplasarea delegatiei CJS a avut loc în cadrul cooperarii descentralizate dintre Judetul Sibiu si 

Departamentul Ille et Vilaine si al programului de schimburi convenit în baza actului aditional 2011 la 

Conventia-cadru din 2003. Tema principala a fost Lectura publica, cunoasterea reciproca a politicilor si 

realizarilor privind retelele de biblioteci.  

 

Prescurtarea pentru Consiliul General Ille et Vilaine (echivalentul Consiliului Judetean Sibiu) este 

CG35, numarul 35 reprezentand indicativul departamentului. Pentru facilitarea lecturii vom folosi în 

continuare prescurtarile CG35 si CJS pentru cele doua consilii. 

  

Delegatia judetului Sibiu a fost compusa din: 

 

Domnul Martin Bottesch – Presedinte CJS 

Domnul Constantin Sovaiala – Vicepresedinte al CJS 

Domnul Andrei Vulcu – Sef serviciu Strategii si Programe la CJS 

Doamna Elena Hulpus – Consilier tehnic Strategii si Programe 

Domnul Silviu Bors – Director Biblioteca Astra Sibiu 

Domnul Bogdan Andriescu – Bibliotecar, Biblioteca Astra 

Domnul Valentin Arvunescu – Director executiv Asociatia Ille et Vilaine - Sibiu 

 

Programul vizitei a cuprins vizite ale bibliotecilor centrale si teritoriale, reuniuni pe tema noilor functiuni 

ale bibliotecilor si întâlniri consacrate tematicilor si actiunilor din cadrul general al cooperarii dintre 

Departamentul Ille et Vilaine si Judetul Sibiu.  

  

Luni, 19 septembrie, delegatia româna a fost întâmpinata la aeroportul din Rennes de doamna Clotilde 

Tascon-Mennetrier, Vicepresedinta CG35, responsabila cu Afacerile Internationale si Europene, 

doamna Emilie Becouze, Sefa serviciului Europa-International si domnisoara Marie-Eva Becquet, 

referent pentru Romania în cadrul serviciului Europa-International. 

 

In dupa-amiaza aceleiasi zile a avut loc o prima întâlnire la Consiliul General cu Domnul Presedinte 

Jean-Louis Tourenne, unul dintre initiatorii parteneriatului cu Judetul Sibiu din 1989.  

 

Seara a avut loc o prima reuniune de lucru in care, doamna Cecille Defois, Directoarea Mediatecii 

departamentale Ille et Vilaine, a prezentat politica CG35 privind Lectura publica. Au fost descrise de 

asemenea functiunile diferitelor structuri din Rennes si din teritoriu care depind de CG35 si care 

deservesc bibliotecile locale. De retinut ca bibliotecile locale se afla în competenta consiliilor locale sau a 

Comunitatilor de comune si sunt sprijinite de CG35 prin intermediul Mediatecii departamentale.   

 

Marti, 20 septembrie,  delegatia a fost primita la biblioteca din Retiers de doamna Michelle Clouet, 

presedinta Comunitatii de comune  La Roche aux Fées si de domnul Michel Cornillaud, vicepresedinte 

si responsabil cu Lectura publica. Prezentarea dotarii si functiunilor bibliotecii a fost facuta de doamna 

Hélène Trochard, coordonatoare Lectura publica la La Roche aux Fées, iar domnul Christophe 

Jamet,  responsabilul filialei din Pipriac a Mediatecii departamentale, a descris modul în care CG35 

sprijina bibliotecile din zona.  

 



In a doua parte a zilei a fost vizitata biblioteca din cadrul complexului cultural Champs Libres, delegatia 

fiind primita de doamna Marine Bedel, Directoare a bibliotecilor din Rennes si Rennes Métropole si de 

doamna Sarah Toulouse, conservator.  

 

Seara a avut loc o întâlnire de lucru moderata de doamna Clotilde Tascon-Mennetrier unde au fost 

abordate tematicille cooperarii. Au participat consilieri departamentali, sefi de servicii si tehnicieni din 

cadrul CG35, reprezentanti ai asociatiilor partenere. 

 

Miercuri, 21 septembrie, programul a început cu vizita filialei Mediatecii departementale din Bécherel, 

prezentarea fiind facuta de doamna Véronique Le Moigne,  responsabila filialei. A urmat vizita centrului 

istoric « Cetatea cartii » în prezenta domnului Bernard Leroy, presedintele Comunitatii de comune si a 

doamnei Marie-Hélène Daucé, consilier departamental din cantonul Becherel. Prima parte a zilei s-a 

încheiat cu vizita « Casei cartii si a turismului » unde delegatia a fost primita de domnul Philippe 

Florenty, directorul Oficiului de turism. Conceptul, arhitectura si functiunile acestui edificiu sunt 

impresionante cu atat mai mult cu cât proiectul a fost prezentat si dezbatut în teritoriu timp de 7 ani 

înainte de a fi supus aprobarii în Consiliul comunitatii de comune.  

 

Programul a continuat cu vizita bibliotecii din Betton unde delegatia a fost primita de doamna Hélène 

Coquand, responsabila bibliotecii si de domnul Michel Gautier, consilier departamental, responsabil cu 

Lectura publica. Cladirea bibliotecii a fost proiectata pentru a raspunde conceptului « Al treilea loc », 

adica un spatiu comunitar multifunctional care sa raspunda unei palete foarte largi de nevoi ale 

locuitorilor, de la lectura propriu-zisa pâna la simple activitati de socializare si de la animatii pentru copii, 

pâna la întalniri tematice ale asociatiilor de cetateni.  

 

Ultima întalnire de lucru din cadrul vizitei s-a desfasurat la vârf, între reprezentantii Consiliului General 

Ille et Vilaine si cei ai Consiliului Judetean Sibiu, presedinti si vicepresedinti si a cuprins discutii despre 

perspectivele cooperarii descentralizate dintre cele doua unitati administrative si dintre cele doua teritorii. 

 

Vizita s-a încheiat printr-o cina oficiala oferita de Consiliul General la care au participat domnul Jean-

Louis Tourenne, consilieri departamentali si directori ai serviciilor departamentale implicate în 

cooperarea cu Judetul Sibiu. 

 

Doua concluzii se desprind în urma vizitelor si înâlnirilor avute : 

 

Toate proiectele vizitate corespund unei politici departamentale cunoscute si împartasite in teritoriu si au 

un pronuntat caracter societal. 

 

Cooperarea Ille et Vilaine – Sibiu, cu o vechime de peste 20 de ani, are înca un viitor gratie unei vointe 

politice reînnoite si a profunzimii unor relatii profesionale si umane din ambele teritorii. 

 

 

 

26.09.2011                                                                              Valentin Arvunerscu 


