
 

 

LA MULȚI ANI ! 

 Lansăm craiovenilor invitația de a 
veni în număr cât mai mare la o nouă ediție 
a celui mai mare târg de carte din România : 
Gaudeamus!  

 Deschiderea oficială a ediţiei 2018 va 
avea loc miercuri, 28 februarie, la ora 12.00, iar 
programul de vizitare este următorul: miercuri 
– sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00 şi dumini-
că, între orele 10.00 şi 14.00. Intrarea publi-
cului este liberă.  

 Edițiile prestigiosului târg de carte, 
desfășurate în anii precedenți, au avut un nu-
măr de peste 200 de mii de vizitatori care au 
participat la evenimente culturale de excepție, 
au putut să achiziționeze cele mai noi titluri ,   
să cunoască și să interacționeze cu personalități 
de seamă ale culturii române. 

 Și în acest an Programul ”Lectura” al Caravanei Gaudeamus va transforma 
Bănia într-un veritabil nucleu cultural, un real reper al vieții culturale din zona noas-
tră.  

 Enumerăm și noi câteva dintre surprizele cu care Gaudeamus este pregătit 
să își intâmpine vizitatorii : 
- mii de volume, unele aflate la prima ediție în limba română, pentru toate vârstele 
şi gusturile: carte, audiobook, CD/DVD, jocuri educative;  

- importante reduceri de preţuri, pachete şi oferte promoţionale; 
- finala zonală a Concursului Naţional de Lectură Mircea Nedelciu, adresat liceeni-
lor din clasele terminale; 
- proiectul Invitaţi de nota 10: Olimpicii României, cu participarea elevilor din zona 
Olteniei premiaţi la concursuri internaţionale la diverse discipline; 
- concursul Miss Lectura şi Tombola Gaudeamus, ambele cu premii extrem de 
atractive; 
- proiectul  Cărţile se întorc acasă, prin intermediul căruia volumele donate cu pri-
lejul evenimentelor din seria Gaudeamus, începând cu anul 2010, ajung în biblio-
teci publice, majoritatea din mediul rural, subfinanţate la capitolul achiziţii.  

 Evenimentul este organizat de Radio România prin echipa Gaudeamus şi 
Radio România Oltenia Craiova, între 28 februarie şi 4 martie în Foaierul Teatru-
lui Național Marin Sorescu  din Craiova. Vă așteptăm!   

 Târgul Gaudeamus 
poposește la Craio-
va: 28 feb.-4 martie 
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În sprijinul dvs. : 

 Un bogat fond de pu-
blicaţii pe suport tradi-
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 specia-

litate în domeniul bi-
blioteconomiei şi ştiin-
ţei informării 
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Tradiții și sărbători de primavară în satele oltenești 
 Biblioteca Județeană “Alexandru si Aristia Aman” alături de Liceul Tehnologic “Alexandru Mace-
donski” Melinești organizează vineri, 23.02.2018, începând cu ora 13.00, în sala “Acad. Dinu C. Giurescu” activi-
tatea cu titlul “Tradiții și sărbători de primavară în satele oltenești”. 

 Scopul acțiunii constă în promovarea tradițiilor specifice și perpetuate până în prezent în satele Olteniei. 
La activitate vor lua parte elevi de la Colegiul Național “Frații Buzești” din Craiova, sub îndrumarea Ioanei 
Geambașu, profesor, respectiv Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski din Melinesti, coordonați de Alina 
Sorinela Didu, profesor. 

 “Regiunea noastră este recunoscută pentru tradițiile și datinile prezervate de-a lungul secolelor. Portul, 
graiul, obiceiurile și, s-o spunem franc, un anumit fel de a percepe istoria fac din regiunea Olteniei un areal unic. 
Nu doar prin faptele de arme, ci și prin oamenii săi, puritatea limbii și capacitatea de salvare de la uitare a unor 
tradiții profund românești regiunea noastră este tărâm fascinant. În data de 21 martie vom marca Ziua Olteniei, 
motiv pentru care toate aceste acțiuni se înscriu în logica marcării caracteristicilor noastre ca parte integrantă a 
specificului național”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”. 

 Alături de discuții pe teme de folclor, tinerii vor audia muzică populară autentică și vor participa la expo-
ziția alcătuită din lucrări de artă populară în sala “Acad. Dinu C. Giurescu”.  

 Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” a do-
nat mii de cărţi pentru înfiinţarea primei secţii de carte româ-
nească din Grecia, în cadrul Bibliotecii Municipale din Salonic.  

 Evenimentul,  de o mare anvergură și importanță pentru comu-
nitatea românească din Grecia, s-a desfășurat în prezența oficialilor atât 
din Grecia cât și din România, printre aceștia numărându-se: Sabina 
Mădălina Şomăcescu, consulul general al României la Salonic, Iannis 
Boutaris, primarul oraşului Salonic, Elli Hrzsidou, viceprimar pentru 
cultură şi arte. Prezent la inaugurare, directorul Bibliotecii ”Alexandru 
și Aristia Aman”, dl. Lucian Dindirică, a declarat:  „Discuţiile au început 
de anul trecut, cu doamna viceprimar, şi iată că după aproximativ un 
an de la acele discuţii ne aflăm în momentul în care inaugurăm o secţie 
românească în Biblioteca municipală din Salonic, în prezenţa domnului 
primar şi a consulului general al României. Sper ca şi comunitatea ro-
mânească să găsească drumul spre bibliotecă pentru a citi în limba ro-
mână.  Nu doar pentru comunitatea românească este aceasta secţie, ci 
pentru toţi cei care vorbesc limba română sau vor să cunoască mai bine 
limba română”.  

 Volumele donate de Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” acoperă un domeniu vast, de la 
literatură, beletristică, istorie, geografie, folclor şi tradiţii, literatură pentru copii, până la tratate de 
specialitate, care le vor fi deosebit de utile studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor aflaţi la studii in 
Grecia.  

 În Grecia trăiesc aproximativ 25 000 de români, iar 5000 dintre ei se află în partea de nord a 
ţării. Datorită donaţiilor oferite de Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” din Dolj si Biblioteca 
„Antim Ivireanul” din Vâlcea, conaţionalii noştri din Salonic se vor putea bucura de cărţi scrise in lim-
ba română. Inaugurarea acestei secţii de carte românească reprezintă începutul unei colaborări fruc-
tuoase între Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” şi autorităţile elene. În perioada următoare, 2500 
de cărţi vor ajunge şi la comunităţile româneşti din Atena. Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” a 
mai fost implicată şi în alte proiecte transfrontaliere şi a mai făcut donaţii importante de carte unor 
biblioteci şi spaţii culturale din ţări precum Serbia, Spania şi Bulgaria.  
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 Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” organizează luni, 5 martie, începând cu ora 17.00, o nouă întâlnire în 
cadrul Clubul Melomanilor cu tema “În lumea operei”. Sub coordonarea profesorului Maria Barbărasă, va fi difuzat spectacolul 
˝Paiaţe˝ de Ruggero Leoncavallo (1857-1919), filmat în Milano, în 1968. 

 Dirijor: Herbert von Karajan; 

 Corul şi orchestra: Teatrul Scala din Milano; 

 Regia scenică: Paul Hager; 

 Regie film: Herbert von Karajan; 

 Interpreţi: Jon Vickers, Raina Kabaivanska, Peter Glossop, Sergio Lorenzi, Rolando Panerai 

 Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” organizează, în perioada 5 – 8 mar-
tie 2018, în cadrul proiectului “Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei”, manifestarea 
cu tema De ziua ta, mămico!  Vor confecționa felicitări pentru mamele lor copiii de la următoa-
rele grădiniţe şi şcoli:  

 Luni, 5 martie: Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” (orele 9.00-10.00), Grădini-
ța „Otilia Cazimir” (10.00-11.00), Școala Gimnazială Coșoveni (11.00-12.00), Școala Gimnazi-
ală Castranova (12.00-13.00).  Marți, 6 martie: Grădinița „Dumbrava Minunată” (9.00-10.00), 
Grădinița „Tudor Vladimirescu” (10.00-11.00), Grădinița „Elena Farago” (11.00-12.00), Școala 
Gimnazială „Mircea Eliade” (12.00-13.00).  Miercuri, 7 martie: Școala Gimnazială „Gheorghe 
Bibescu” (9.00-10.00), Grădinița „Ion Creangă” (10.00-11.00), Școala Gimnazială „Mircea Eli-
ade” (11.00-12.00), Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” (12.00-13.00).  Joi, 8 mar-
tie: Grădinița „Sfânta Ana” (10.00-11.00), Grădinița „Paradisul Copiilor” (11.00-12.00), Grădi-
nița Floarea Soarelui (15.00-16.00). 

9-11 martie - TÂRGUL DE TURIM AL OLTENIEI 

 Cea de-a III-a ediție a prestigiosului târg se va desfășura în intervalul 9-
11 martie la Centrul Multifuncțional Craiova și va reuni atât expozanți din Olte-
nia cât și din țară. Si-au anunțat prezența un număr de peste o sută de firme ex-
pozante dar si peste 600 de firme vizitatoare acoperind vaste domenii de activita-
te printre care enumerăm: turism, hoteluri si pensiuni, restaurante,  baruri si 
cafenele, firme de catering, companii de transport auto si feroviar, companii aeri-
ene, asociatii de turism, companii de asigurari. 

 Concomitent cu ediţia a III-a a Târgului de Turism al Olteniei se va des-
făşura Horeca Expo Oltenia ed. II – expoziţie de echipamente pentru sectoarele 
horeca, panificatie si cofetarie. 

 Vizitatorii vor descoperi oferte early-booking, last minute, pachete turis-
tice pentru litoralul românesc dar si pentru strainatate. 

9-11 martie - TÂRGUL DE TURIM AL OLTENIEI 
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Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”  
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390.  Tel. 0251 522 393  newsletter@aman.ro 

 Ca și la precedentele ediții, Biblioteca Județeană ”Aman” participă activ la Târgul de Turism, la standul nos-
tru fiind organizate expoziții cu ghiduri și albume turistice, expoziții de carte pentru copii, jocuri interactive și ateliere 
hand-made. Vă așteptam!  

21 martie - ZIUA OLTENIEI 

 Spectacolul „N-auzirăți de-un oltean?” - organizat în data de 21 martie 2018 
la Teatrul Național ”Marin Sorescu”- Craiova,  este realizat în colaborare cu Muzica Mili-
tară a Garnizoanei Craiova și Corul Liceului Militar, care vor susține un moment artistic 
alături de soliștii Mariana Ionescu Căpitănescu, Niculina Stoican,  Petrică Mîțu Stoian, 
Constantin Enceanu, Marius Măgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Aneta Şişu, 
Manuela Motocu, Liviu Dică, Cristian Bănăţeanu, Ciri Mayer și de formația de dansuri a 
ansamblului, condusă de Ionel Garoafă.  

 1821 reprezintă un moment important de cotitură în istoria Ro-
mâniei. Oltenia reprezintă locul de plecare al primei revoluţii moderne, 
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu. (...) Pe 21 martie 1821, Tudor Vladi-
mirescu intră în Bucureşti ţinând în mână o pâine mare, semn al păcii 
şi al belşugului. Aşadar, se cuvine să marcăm ziua de 21 martie, mo-
mentul în care Tudor Vladimirescu intră în Bucureşti şi coboară Podul 
Calicilor, ca fiind ziua Olteniei.  

 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Cra-
iova, în parteneriat de Lectoratul de Limbă Bulgară din cadrul 
Facultății de Litere a Universitatății din Craiova au organizat 
luni, 5 martie 2018, la Centrul Transfrontalier de Informații și Co-
municații Dolj-Vratsa din Craiova, două acțiuni dedicate eveni-
mentelor marcate în luna martie. 

 Prima acțiune, cu titlul „Obiceiuri și tradiții comune de 
Mărțișor”, a cuprins o prezentare și expoziție de carte  precum și o 
expunere a elementelor comune dar și specifice sărbătorii Mărțișo-
rului în Bulgaria și România. 

 Cea de-a doua acțiune a fost dedicată Zilei Naționale a Bul-
gariei și s-a intitulat „Rolul României în eliberarea Bulgariei – 3 
martie, Ziua Națională a Bulgariei”. Astfel studenți ai facultății de 
litere au subliniat  conexiunile româno-bulgare anterioare Războ-
iului ruso-româno-turc (1877-1878), dar și contactele și colaborări-
le stabilite între cele două popoare în cadrul războiului care avea 
să aducă independența, pentru România, și autonomia, pentru 
Bulgaria. Sursa: Radio Oltenia Craiova 

Tradiția Mărțișorului și Ziua Națională a Bulgariei, la Biblioteca Aman 

 


