Spicuiri din activitățile
lunii noiembrie:
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12-13 noiembrie Presa Culturală,
Avanpostul Națiunii.
Mozaikul / Mozaicul Identitați și Convergențe. Colocviu
5677 de volume se
adaugă, luna aceasta,
donației ”Romulus și
Ileana Vulpescu”
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Acord de cooperare
Oltenia—Macedonia
Centrală
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19.11 - 20.12.2018 Cursuri gratuite de
limba engleză pentru
adulți
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23 noiembrie - Cercul 2
Profesorilor de Limba
și Literatura Română





Expoziție de pictură:
Case și tradiții românești



Academicianul Basarab Nicolescu - Doctor Honoris Causa la
Iași
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Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman” organizează luni și marți, 12 și 13 noiembrie
2018, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, Colocviul „Presa Culturală, Avanpostul Națiunii. Mozaikul
/ Mozaicul – Identități și Convergențe”.
Publicul interesat este invitat la o întâlnire al
cărei scop constă în evocarea primei reviste de cultură
din Oltenia și a rolului pe care aceasta l-a jucat la nivel
local și național. În cadrul colocviului va fi organizată
și expoziția cu titlul Mozaicul/Mozaikul – identități și
convergențe și va reuni atât ediția completă din 19381939, cât și exemplare din seria nouă. De asemenea, în
Salonul Expozițional va rula și o prezentarea multimedia de promovare a revistei.______________________
Cele două activități sunt organizate și coordonate de
bibliotecarii Biroului ”Colecții Speciale”.
„Mozaicul” este o revistă culturală de tradiţie, fondată la Craiova, de către pictorul Constantin Lecca în 1838, cu un program asumat
proeuropean. Reluată după 160 de ani, în 1998, în serie nouă, această
publicaţie lunară se aşează în continuarea opţiunii firești europene,
prin asumarea unui program neopaşoptist în sensul dat acestei noţiuni de Adrian Marino, mentorul spiritual al revistei.
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Să fim mai buni de
sărbători!



Atelier confecționare:
3
Cocarde în culorile
drapelului național

La începutul lunii noiembrie celor
1.170 volume intrate în colecțiile noastre la
începutul anului 2017 li se vor alătura un
număr de 5.677 volume ce vor constitui, împreună, Fondul de carte ”Ileana și Romulus
Vulpescu”. Volumele sunt editate în limbile
română și franceză și acoperă o paletă generoasă de gusturi și interese: literatură, critică literară, artă, istorie ș.a.
Actualmente, alături de donația „Acad.
Dan Berindei”, fondul soților „Vulpescu” este una
dintre cele mai bogate colecții ale Muzeului Cărții
și Exilului Românesc și, spre satisfacția cunoscutei scriitoare, alături de amintiri, cărțile domniei
sale sunt de-a dreptul legate, în mod definitiv, de
„spațiul sacru al bibliotecii”.
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ACORD DE COOPERARE OLTENIA-MACEDONIA CENTRALĂ
În data de 8 noiembrie urmează să fie semnat, la Salonic, un Acord de Cooperare înfrățire între județele Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt și Mehedinți din România și Regiunea Macedoniei
Centrale din Republica Elenă.
Documentul va fi semnat de către guvernatorul Macedoniei Centrale, Apostolos
Tzitzikostas și de către reprezentanții consiliilor județene ale Olteniei (Dolj, Gorj, Vâlcea,
Olt şi Mehedinţi) în prezența consulului general al României la Salonic, Sabina
Madalina Șomăcescu. Acordul prevede cooperarea pe mai multe paliere și în diverse domenii: economic, cultural, educațional și turistic. In numele județului Dolj, fiind împuternicit de către Consiliul Județean Dolj, va semna domnul Lucian Dindirică, manager al
Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”. Discuțiile prealabile asupra acordului s-au
purtat, în luna iunie a anului curent, cu ocazia Forumului Economic Româno-Elen, de la Craiova și în
cadrul Târgului Internațional de la Salonic, derulat în perioada 8-16 septembrie.
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin American Corner Craiova,
organizează, în perioada 19.11.2018 – 20.12.2018, cursuri gratuite de limba engleză.
Cursurile se adresează persoanelor adulte cu vârsta cuprinsă între 35 – 55 de ani.
Înscrierile se desfășoară în perioada 12-19 noiembrie 2018, în intervalul orar 9:0016:00, și se vor efectua fie telefonic, la numărul 0251532267, interior 110, fie la sediul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, strada Mihail Kogălniceanu,
nr. 9. Înscrierile se vor face în limita celor 15 locuri disponibile.
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește în
data de 23 noiembrie 2018, orele 12:00 – 15:00, în sala Acad. Dinu C. Giurescu, Cercul Profesorilor de Limba și Literatura Română, cu tema
Respectarea programelor școlare în raport cu criteriile de evaluare, specifice examenelor naționale.
Cercul profesorilor reprezintă o ocazie de împărtășire a exemplelor
de bună practică și un prilej de perfecționare a formelor și modalităților de
derulare a procesului de predare-învățare-evaluare implementate de participanți, profesori din Craiova și județul Dolj. Alături de comunicările și
prezentările profesorilor, evenimentul înglobează workshopuri educative,
dar și momente artistice - piese de teatru și recitaluri.
Cercul profesorilor este o acțiune ciclică, cu desfășurare semestrială, desfășurat sub coordonarea Inspectoratului Școlar, respectiv Casei Corpului Didactic, pentru toate disciplinele de studiu încadrate programei
naționale.Activitatea este coordonată de Inspectoratul Școlar Județean
Dolj și este organizată de Colegiul Național „Carol I” din Craiova sub egida aniversării Marii Uniri din 1918.

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ: CASE ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” va găzdui, în intervalul 29
noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în Salonul expozițional, expoziția de pictură cu titlul
Case și tradiții românești.
În cadrul expoziției craiovenii sunt invitați să admire lucrări ale artiștilor plastici de la Cenaclul Plastic „Constantin Brâncuși”: Teodora Ciolan, Antoneta CocoșAndreescu, Antoneta-Maria Oltei, Georgeta Șerban, Cristiana Chirea, Bebică Ghiță, Călin Gheorghe, Valentina Ticudeanu și Ion Catrina.
Vă așteptăm!

3

INFO-CULT URAL

ACADEMICIANUL BASARAB NICOLESCU, DOCTOR HONORIS CAUSA LA IAŞI
Universitatea Naţională de Arte „George Enescuˮ din Iaşi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa renumitului fizician, filosof şi membru de onoare al Academiei Române, Basarab Nicolescu.
Evenimentul va avea loc vineri, 23 noiembrie, la ora 11, în Sala ,,Eduard Caudella” (Casa Balş) ;i va
fi prezidată de rectorul universităţii, Prof. univ. dr. Atena-Elena Simionescu. Personalitatea şi cariera lui Basarab Nicolescu vor fi prezentate, în cadrul discursului Laudatio, de către conf. univ. dr.
Cristian Ungureanu.
Demarată cu mult entuziasm în 2011, Nocturna Bibliotecilor, proiect desfășurat la nivel național sub egida Asociației NațioEvenimentul este înscris în seria
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Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” cu titlul “O
noris Causa al Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu”. Cu acest prilej se celebrează şi 50
noapte în bibliotecă”, proiectul reprezintă cea mai bună ocazie de a
de ani de la stabilirea lui Basarab Nicolescu în Franţa (24 noiembrie 1968 – 24 noiembrie 2018).
cunoaște biblioteca, serviciile pe care le oferă și spațiile în care își
desfășoară activitatea. An de an, la sfârșitul lunii septembrie, potriFIM Biblioteca
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mod generic „Să fim mai bun de sărbători”. Acțiunea se desfășoară în cadrul proiectului „Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei” și se adresează copiilor proveniți din medii defavorizate.
Jucăriile pot fi donate de profesorii și copiii proveniți de la liceele, școlile și
grădinițele înscrise în cadrul proiectului „Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei” și vor fi colectate la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, la compartimentul Împrumut Carte Copii și Tineret – Ludotecă, în intervalul 26 noiembrie – 14
decembrie 2018.

Campania are un dublu rol. Pe de o parte, copiii înscriși în proiect, sub îndrumarea cadrelor didactice, au posibilitatea de a dărui și de a aduce zâmbetul pe fața
micuților care vor primi jucăriile, iar pe de altă parte, copiii la care vor ajunge jucăriile
se vor bucura și-și vor petrece sărbătorile de iarnă în compania darurilor.

SĂ FIM MAI BUNI DE SĂRBĂTORI !

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în intervalul 26 noiembrie – 6 decembrie 2018, în cadrul proiectului
„Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei”, acțiunea cu titlul „Cocarde în culorile drapelului național – confecționare”. Activitățile de proiect dedicate marcării Centenarului Marii Uniri de la 1918 sunt programate să se desfășoare în intervalul octombrie – decembrie 2018.
Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390. Tel. 0251 522 393

newsletter@aman.ro

