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Delegație a Municipa- 2
lității Lom din Bulgaria în vizită la CJ Dolj
29 mai - 4 iunie
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Zilele Municipiului
Craiova


9 Mai - Ziua Europei
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24 - 28 Mai
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BOOKFEST, Ediția a XII-a

În sprijinul dvs. :
 Un bogat fond de publicaţii pe suport tradiţional sau electronic
 Bază de date online la
sediul instituţiei
TINREAD (OPAC)
 Serviciul de informare
şi documentare
 Acces online la adresa
de Internet:
www.aman.ro
 Informaţii prin e-mail
 Consultanţă de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei
informării

LA MULȚI ANI !

Marți, 18 aprilie 2017, Biblioteca
Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a
vernisat, la sediul Consiliului Județean
Dolj, expoziția cu titlul Consiliul Județean
Dolj – 25 de ani de la reînființare. Acțiunea
se încadrează în seria de activități pe care
Biblioteca Aman le organizează în direcția
promovării instituțiilor, personalitățior
originare din Oltenia, precum și evenimentelor reprezentative pentru regiunea noastră. Evocarea unui eveniment central,
reînființarea instituției Consiliului Județean
Dolj, și celebrarea scurgerii unui sfert de
secol de la validarea acestei instituții, prin
vernisarea unei expoziții tematice, reprezintă acțiunea de rememorare pe care biblioteca o realizează cu această ocazie.
Expoziția “Consiliul Județean Dolj – 25 de
ani de la reînființare” va fi structurată în
două mari categorii. Prima secțiune va cuprinde o selecție inedită a unora dintre
documentele oficiale, legile și articolele de
presă prin care toți cei prezenți vor avea
posibilitatea de a urmări evoluția Consiliului Județean Dolj de la momentul
reînființării, 1992, și până în anul 2016. Au
fost vizate, cu precădere, cele șapte tururi
electorale desfășurate în cei 25 de ani trecuți
de la reînființare, accentul căzând pe cele
două legi ale administrației publice locale
din anii 1991 și 2001, Monitorul Oficial al
Județului Dolj, dar și pe materialele de
presă publicate în răstimpul fiecărei campanii electorale, respectiv la momentul validării mandatelor consilierilor județeni. Au
fost incluse articole și materiale de presă
din ziare precum: Cuvântul Libertății, Gazeta de Sud, Jurnalul Olteniei, ș.a.
Cea de-a doua secțiune va fi compusă din
documente istorice, texte de lege și diferite
situații punctuale legate de evoluția
județului Dolj.
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S-a încercat, așadar, realizarea unei expuneri cronologico-istorice a principalelor momente
hotărâtoare în ceea ce privește înființarea și funcționarea Consiliilor județene, cu începere de la legea
promulgată în anul 1864. Toți cei interesați vor avea posibilitatea de a urmări, etapizat, dezbaterile
purtate în Adunarea Legislativă (1864) pe marginea oportunității adoptării unei legi a consiliilor
județene, principalele amendamente aduse legii de-a lungul vremii, dar și diversificarea atribuțiilor
celei mai importante entități administrative care funcționează pe plan local.
“Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman vernisează expoziția Consiliul Județean Dolj – 25 de ani
de la reînființare cu scopul de a rememora importanța reînfințării celei mai importante instituții administrative care activează pe plan local, pe de o parte, dar și pentru a marca o cifră rotundă, un sfert de secol,
deci, de la reluarea funcției vitale, democratice și reprezentative, a Consiliului Județean Dolj. Toate elementele care vor fi vernisate – cărți, texte de lege, articole de presă ș.a. – provin din colecțiile bibliotecii și
au, în definitiv, rolul de a celebra reintrarea, în urmă cu 25 de ani, acestei instituții pe un făgaș cu adevărat
democratic și liber.
După paranteza nefastă reprezentată de perioada comunistă, se impunea revenirea cât mai grabnică la un cadrul democratic
normal și un set clar de practici specifice, aspecte care au definit, în trecut, rolul jucat de Consiliile Județene. Cadrul legal a fost
asigurat în temeiul Legii nr. 69 din 26 noiembrie 1991. În doar câteva luni, urmare a primelor alegeri locale desfășurate după
Revoluția din 1989, avea să se formeze primul consiliu al județului Dolj, eveniment important consumat după o lungă perioadă de
violentare și negare a voinței cetățenilor. S-a înregistrat atunci o victorie a democrației locale. Alegeriile viitoare și contribuția
adusă de instituția Consiliului Județean la bunul mers al județului Dolj demonstrează și astăzi importanța covârșitoare a unei
instituții alctătuite cu respectarea celor mai importante principii democratice. La mulți ani Consiliului Județean Dolj și tuturor
celor care, în decursul ultimilor 25 de ani, au făcut parte din această instituție”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Președintele Consiliului Județean
Dolj, Ion Prioteasa, a primit vizita unei
importante delegații a municipalității din
Lom (Bulgaria), condusă de primarul
Penka Penkova. Împreună cu distinșii
oaspeți au fost stabilite principalele coordonate strategice în vederea atragerii de
finanțare nerambursabilă prin proiecte
comune, depuse în cadrul programului de
cooperare transfrontalieră Interreg V-A
România – Bulgaria.
„A fost o discuție benefică din toate punctele de vedere, în cadrul căreia am stabilit prioritățile pe care cele
două autorități, municipalitatea Lom și Consiliul Județean Dolj, le au pe termen scurt și mediu. Trebuie punctat faptul că, pentru următoarele două săptămâni, atât noi, cât și partea bulgară vom avea intens de lucru, întrucât ne propunem să finalizăm documentația necesară pentru a depune împreună un proiect destinat finanțării unor investiții în
domeniul infrastructurii rutiere. Demersul urmează să fie promovat în cadrul Programului de cooperare Interreg VA, Consiliul Județean urmând să fie lider de proiect, iar valoarea sa totală nu poate depăși pragul de 8 milioane de
euro. Astăzi, am stabilit ca această sumă maximă pe care o putem obține să fie împărțită în mod egal. În ceea ce ne
privește, am decis să propunem spre finanțare drumul județean care leagă comunele Perișor și Cioroiași. Tot în cadrul acestei discuții, am stabilit, de principiu, să colaborăm pentru alte două demersuri comune: unul în domeniul
culturii – reabilitarea Casei Memoriale «Elena Farago», celălalt în domeniul gestionării situațiilor de urgență –
achiziția de echipamente care să faciliteze intervențiile în locurile greu accesibile, spre exemplu în cazul incendiilor
în pădure, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.
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În acest an, sărbătoarea Craiovei se va desfăşura între 29 mai - 4 iunie. După
modelul anilor trecuţi, manifestările încep în cartierele oraşului şi culminează în Piaţa
„Mihai Viteazul”, unde se vor desfăşura cele trei seri de festival. Noutatea constă în faptul
că autorităţile au gândit ca festivalurile să se desfăşoare sub o tematică muzicală proprie.
Evenimentele vor începe, potrivit municipalităţii, pe 29 mai, în cartierul Valea Roşie
– zona Piaţă, unde este programat un spectacol care va cuprinde muzică populară şi simfonică,
teatru pentru copii şi formaţii de dance, pop şi rock, care vor fi interpretate de instituţii de cultură din subordinea Consiliului Local. Marţi, manifestările ajung în cartierul Rovine – zona
Poştă, miercuri în Brazda lui Novac, iar joi în cartierul Craioviţa Nouă – zona Poştă.
Reprezentanţii municipalităţii se aşteaptă ca, la aceste concerte de cartier, să participe 5.000 de
persoane.
TOȚI CRAIOVENII SUNT AȘTEPTAȚI SĂ PARTICIPE LA SĂRBĂTOAREA ANUALĂ A URBEI NOASTRE !

Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare
proporţionale cu pericolele care o ameninţă. Contribuţia pe care o poate
aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru
menţinerea unor relaţii paşnice... Nu am reuşit să realizăm o Europă
unită şi ne-am confruntat cu războaie.
(Fragment din textul propunerii prezentate de ministrul francez al afacerilor externe Robert Schuman,
care a stat la baza creării Uniunii Europene de astăzi.)

În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9 mai 1950
a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi
Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de
la Milano, în 1985. Declaraţia Schuman a stat la baza amplului proces de construcţie a unei Europe unite. Statele
Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care
instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg
şi Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică
Europeană (CEE). Ulterior, la acest complex proiect de construcţie europeană s-au alăturat Irlanda, Marea Britanie şi
Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Suedia, Austria şi Finlanda (1995), iar la 1 mai 2004,
noi zece state: Cehia, Ciprul, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria şi la 1 ianuarie
2007 Bulgaria şi România.
A XII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest va avea loc în
perioada 24 – 28 mai, la pavilioanele C1, C2, C4 și C5 de la Romexpo. Invitatul de onoare
al acestei ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest va fi Suedia.
Renumitul Salon Internațional își așteaptă vizitatorii cu cărți proaspete și reduceri
spectaculoase la multe titluri dintre cele peste 1.000.000 de volume expuse. Cele peste 200
de edituri prezente propun celor care vor veni la Bookfest prețuri cu până la 80% mai mici
decât cele practicate în mod obișnuit în librării. Evident, vedetele Salonului de Carte Bookfest vor fi, ca în fiecare an, cărțile noi, pregătite de editori special pentru această ocazie.
Copiii vor avea salonul lor de carte, Bookfest Junior, care va grupa toate evenimentele dedicate celor mici, cele mai multe fiind programate să se desfășoare chiar în
standul Bookfest Junior de la etajul pavilionului C1.
Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din
România, sub egida Federației Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii și
Identității Naționale. Pentru al doilea an consecutiv, Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.
Parteneri media: TVR, Europa FM, Hotnews.ro, Adevărul, Dilema Veche, Observator Cultural, Historia, Accente.

