

La multi ani, 2018!

1



Mihai Eminescu Poet național, poet
universal
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15 –19 ianuarie - Expoziție de carte
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Exilul Românesc ”ÎN” 3
și ”DINCOLO” de
Cultura Națională



24 Ianuarie—Ziua
Unirii Principatelor
Române
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18 ianuarie—Lansare
de carte: Confesiuni
pentru istorie, autor:
Iulian N. Vlad
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Free Italian Lessons - 4
cursuri de limba italiană începând cu data
de 17 ianuarie



Personalități craiovene: Charles Laugier

Fiecare inceput de an este pentru noi un
minunat prilej de a adresa tuturor utilizatorilor, prietenilor și colaboratorilor
fericire şi sănătate,
multe bucurii şi împliniri!

LA MULȚI ANI !

Vă aşteptăm din nou la bibliotecă,
începând cu data de 3 ianuarie 2018, pentru
a beneficia de întreaga paletă de servicii,
suport profesional permanent din partea
noastră, precum şi ca participanţi la variatele activităţi culturale aflate pe agenda de
lucru a instituţiei noastre pe tot parcursul
anului 2018!

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia
Aman” a organizat în data de 15 ianuarie 2018, în
colaborare cu Biblioteca Națională ”Sfinții Chiril și
Metodiu” din Sofia și Biblioteca Regională ”Hristo
Botev” din Vratsa, evenimentul Eminescu - poet
național - poet universal.
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În sprijinul dvs. :

Dedicată marcării Zilei Culturii Naționale, acțiunea desfășurată la Centrul

 Un bogat fond de puTransfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa a avut menirea de a pune în
blicaţii pe suport tradi- lumină universalitatea și actualitatea operei lui Mihai Eminescu. Prin lucrările bilingve,
ţional sau electronic
 Bază de date locală 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

în limbile română și bulgară, organizate în cadrul expoziției cu titlul Eminescu - poet
național - poet universal s-a reușit conturarea profilului poetului universal, apreciat și
citit pe ambele maluri ale Dunării. De asemenea, pentru promovarea colecției de carte
existente în fondurile Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, s-a realizat și
difuzat un material audio-video cu privire la evoluția și opera lui Mihai Eminescu.
Tradusă în peste 50 de limbi străine, opera lui Eminescu a cunoscut prima traducere în limba bulgară, cu alfabet chirilirc, în anul 1894. De la sfârșitul secolului al
XIX-lea și până în contemporaneitate, nu mai puțin de 50 de publicații de poezie și
proză literară, respectiv 40 de lucrări înglobând comentarii despre viața și opera lui
Eminescu, au fost traduse în limba bulgară.
La discuțiie purtate cu participarea celor două delegații bulgare au luat parte
elevii claselor a IX-a și a X-a de la Colegiul Național ”Frații Buzești”, coordonați de
profesorii Crina Călin și Daniela Balosache.
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INFO-CULT URAL

Reliefarea universalității operei lui Mihai Eminescu este principala țintă
a acțiunilor pe care Biblioteca Aman le organizează în vederea marcării Zilei
Culturii Naționale. Cărțile și documentele expuse în cadrul expoziției, în dublu
alfabet, latin și chirilic, în limbile română și bulgară, demonstrează aplicabilitatea filonului poetic dincolo de granițe sau orice alte îngrădiri artificiale. Credem
că asemenea gesturi culturale comune solicită încredere și respect reciproce și,
ceea ce e cel mai important, strâng și consolidează conexiuni care nu țin cont de
granițe. Le mulțumim oaspeților noștri pentru implicare și respectul manifestate
în raport cu nestematele noastre culturale, a declarat Lucian Dindirică, managerul
Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.
La eveniment au participat Petar Petrov, Șef Serviciu Depozit, și Maya Dimitrova, Șef Serviciu Săli de lectură,
Biblioteca Națională ”Sfinții Chiril și Metodiu” din Bulgaria, și Sylvia Vratckovska, directorul Bibliotecii “Hristo Botev” din Vratsa. Universitatea din Craiova a fost reprezentată de Dimitrinka Dimitrova, lector în cadrul Lectoratului de
limbă bulgară.

15 - 19 ianuarie - Expoziție de carte
Sub genericul Eminescu - poet național, poet universal, Salonul Expozițional al bibliotecii ”Aman” găzduiește
o expoziție inedită cuprinzând cărți rare, ediții bibliofile,
exemplare valoroase - adevărate bijuterii editoriale care, până cel târziu vineri 19 ianuarie, merită văzute și admirate.
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Un eveniment cultural inedit, dedicat, de asemenea,
Zilei Culturii Naționale îl reprezintă o expoziție cu totul
aparte organizată - până la data de 19 ianuarie -, în cadrul
„Bibliotecii Exilului Românesc din Paris–Basarab Nicolescu”
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” a
inclus între materialele şi elementele expoziţiei cărţi rare,
bibliofile, cu autografe şi dedicaţii ale personalităţilor din
exilul românesc. Este vorba despre personalităţi precum Basarab Nicolescu, Ștefan Lupaşcu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Claude Sernet, Horia Stamatu, Leonid Mămăligă, Vintilă Horia, Pius Servien, Eugen Ionescu, Virgil Ierunca etc.
Expoziţia cuprinde şi scrisori-document, manuscrise nepublicate, ziare, afişe şi fotografii originale. Nu vor lipsi din
expoziţie revistele „Limite” şi „3e Millénaire” în format complet sau celebrul număr dedicat lui Constantin Brâncuşi al
revistei „The Little Review”.
„Cultura Naţională îi cuprinde neîndoielnic şi pe scriitorii şi artiştii care au creat în afara graniţelor ţării.
Personalităţi precum Basarab Nicolescu, Vintilă Horia, Mircea Eliade şi Emil Cioran, pentru a numi doar câţiva
dintre reprezentanţii exilului, sunt adevăraţi ambasadori ai literaturii române, ca parte integrantă a celei universale. Nu putem celebra Ziua Naţională a Culturii în lipsa tributului pe care îl datorăm tuturor celor care au creat
departe de ţară. Expoziţia este organizată în premieră cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii, motiv pentru care neam bucura ca toţi cei care vor ajunge la bibliotecă să o găsească nimerită şi necesară”.
Lucian Dindirică - manager al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”

Unirea Principatelor Române cunoscută şi ca Mica Unire (Marea Unire fiind
cea de la 1918) a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă unificarea vechilor
state Moldova şi Ţara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea
lui Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie
1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. Totuşi, unirea a fost un proces
complex, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două ţări.
Procesul a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale între Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu. Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizării unirii. Votul popular
favorabil unirii în ambele țări, rezultat în urma unor Adunări Ad-hoc în 1857 a dus
la Convenția de la Paris din 1858, o înțelegere între Marile Puteri prin care se accepta o
uniune mai mult formală între cele două țări, cu guverne diferite și cu unele instituții comune. Alegerile pentru Divanurile Ad-hoc au fost marcate de mari tensiuni. Dacă în Țara Românească majoritatea covârșitoare a opiniei publice susținea ideea Unirii, înMoldova lucrurile se arătau mai complicate. Partida unionistă, reprezentată de personalități
ca Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie
Panu etc. avea în fața ei opoziția separatiștilor moldoveni (Nicolae Istrate, ideologul mișcării separatiste, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi etc.). Aceștia doreau menținerea separării, motivându-și opțiunea prin posibila decădere a Iașilor și a Moldovei, odată cu mutarea capitalei la București.
La începutul anului următor, liderul unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei și Țării
Românești, aducându-le într-o uniune personală. În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Cuza a unificat Parlamentul și
Guvernul, realizând unirea politică. Alexandru Ioan Cuza s-a nascut la Huși în anul 1820, fiind unul dintre participanții activi la
mișcarea revoluționară de la 1848 din Moldova.
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Ca prim domn al Principatelor Unite, a dus o susținută activitate politică și diplomatică pentru formarea statului unitar român, realizat în iunie 1862. Apoi, împreună cu Mihail Kogălniceanu, a inițiat un larg program de reforme (improprietărirea țăranilor, adoptarea unei noi constituții,
introducerea învățământului gratuit și obligatoriu, secularizarea averilor mânăstirești, înființarea
universităților din Iași și București) care au dus la modernizarea statului român. Silit să renunțe
la putere în 1866, a fost exilat și a trăit la Viena și Florența. A murit în 1873 la Heidelberg
(Germania), dar a fost adus în țară și înmormântat la castelul familiei sale de la Ruginoasa
(județul Iași), apoi reînhumat la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași.

Joi, 18 ianuarie, începând cu ora 17.00, vă dăm întâlnire la evenimentul prilejuit de lansarea volumului "Iulian N. Vlad. Confesiuni pentru istorie", autor Aurel I. Rogojan.
Moderatorul evenimentului este Lucian Dindirică, managerul bibliotecii noastre. Între invitați se află Mircea Canțăr, jurnalist, și Alexandru
Peterliceanu, directorul Editurii Proema.
Lansarea de carte se va desfășura în sala "Acad. Dinu C. Giurescu".
Începând din data de 17 ianuarie se
reiau cursurile de limba italiană.
Cursurile sunt susținute de un grup de
studenți italieni, participanți în programul european Erasmus +, se adresează începătorilor
și se vor desfășura săptămânal, în fiecare zi de
miercuri, până la finalul lunii martie.
Vă așteptăm!

Ora: 17.00
Unde: American Corner

Lansarea de carte se va desfășura
în sala "Acad. Dinu C. Giurescu".
Charles Laugier - medic
n. 21 ianuarie 1875, Cernele , Dolj - m. 16 august 1930, Craiova
Studii: Liceul Carol I din Craiova
Facultatea de Medicină din București
Doctor în medicină

Liceul Sanitar ”Charles Laugier” din Craiova in anul 1921

Charles Laugier a avut o activitate remarcabilă în domeniul educației sanitare, în domeniul igienei prin profilaxia și combaterea unor mari epidemii de difterie la Beharca, Dolj, de holeră la Sadova, Dolj etc. A înființat o școală de agenți sanitari în care a
instruit cadre medicale. A redactat un regulament al acestei școli, adoptat ulterior și de celelalte școli din țară._A publicat manuale
pentru elevi. Contribuie la renovarea, construcția și dotarea unor unități sanitare din Oltenia; pavilioane noi la Spitalul Filantropia din
Craiova, Spitalul din Dăbuleni, Sanatoriul Leamna, Sanatoriul de tuberculoză din Geoagiu etc. A făcut cercetări în domeniul etnografiei medicale și a tipărit Contribuțiuni la Etnografia medicală a Olteniei(1925) pentru care a primit Premiul Botez al Academiei Române. A fondat Cercul Medico – Farmaceutic din Craiova în 1902, cu dr. D. Vernescu; revista Arhivele Olteniei (1922). La începutul
primului război mondial a fost șef de ambulanță în armată. Pentru combaterea tifosului exantematic din armată a înființat și condus,
la Spitalul Socola din Iași, un pavilion special.
Distincții: Medalia Jubiliară Carol I, Ordinul Coroana României, Ordinul Steaua României, Crucea Meritul Sanitar.

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390. Tel. 0251 522 393

newsletter@aman.ro

