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 Prima ediție a Zilei Olteniei - 21 Martie -  a fost 
sărbătorită de instituția noastră printr-o serie de evenimente cu 
caracter cultural-educativ. 

 Acțiunile subsumate acestei prime ediții au fost prefa-
țate prin organizarea expoziției de postere cu titlul “Craiova în 
Primul Război Mondial”. Vernisată în foaierul Teatrului Națio-
nal “Marin Sorescu”, expoziția cuprinde cărți, ziare și docu-
mente din colecțiile Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia 
Aman” în legătură cu aspecte cotidiene specifice perioadei de 
ocupație militară a Craiovei (1916-1918). În cadrul expoziției 
sunt ilustrate amănunte despre relația populației cu ocupantul, 
diverse planuri și operațiuni militare, încercări de înlăturare a 
regimului de ocupație dar și dări de seamă cu privire la privați-
unile, lipsurile și, în general, regimul asupru la care au fost 
supuși oamenii din zona ocupată.  

 Fiind primul mare oraș al Vechiului Regat care a fost ocu-
pat de armatele Puterilor Centrale, Craiova avea să fie printre ultime-
le eliberate în toamna anului 1918.  

 La sediul instituției craiovenii au putut viziona, în cadrul 
Salonului Expozițional, expoziției cu titlul “Periodice oltenești în 
colecțiile Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman” organizată 
de către Biroul ”Colecții Speciale”. Între ziarele și revistele expuse s-
au numărat atât documente din secolul al XIX-lea – “Anuarul Cole-
giului Carol I”, “Revista elevilor Colegiului Carol I”, “Revista Școlii 
Normale de fete Madona Dudu” ș.a. – dar și publicații consacrate, 
apărute în secolul XX, precum revistele “Oltenia”, “Mitropolia Olte-
niei”, “Arhivele Olteniei” etc. De asemenea a fost expus ”Mozaikul”, 
prima revistă de cultură din Oltenia  (al cărei fondator şi editor este 
Constantin Lecca), publicație de o rară valoare istorică și culturală.  

 De asemenea, la sediul bibliotecii a 
avut loc lansarea volumului “Marin Sores-
cu, în anticamera NOBEL. Conversații cu și 
despre Sorescu”, autor Ion Jianu. Cartea a 
apărut în 2018 cu spijinul Bibliotecii Județe-
ne “Alexandru și Aristia Aman” la editura 
americană Gracious Light New York și a 
fost prezentată de prof. univ. dr. George 
Sorescu, dr. Tudor Nedelcea, Ion Colan și 
autorul, Ion Jianu.  

           Prima parte a volumului este în limbile română şi engleză şi cuprinde zece conversaţii cu 
Marin Sorescu din perioada 1986-1994, realizate de autor. A doua parte cuprinde o serie de 33 
de interviuri cu scriitori din România, S.U.A., Franţa, Germania, Suedia, Republica Moldova.  
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 Sala “Marin Sorescu” a găzduit difuzarea filmului “Mihai Viteazul” (1971), în regia lui Sergiu Nicolaescu. Figură istorică 
proeminentă, înainte de a fi primul domnitor al celor trei țări romnești, Mihai Viteazul a fost Ban al Craiovei și reprezintă, fără în-
doială, cea mai îndrăgită și respectată personalitate istorică în rândul oltenilor.  

 Sărbătorirea ”Zilei Olteniei” la Biblioteca ”Alexandru și Aristia Aman” a 
fost continuată cu acțiunea “Oltenia în Istoria Românilor”, conferința care s-a des-
fășurat în sala “Acad. Dinu C. Giurescu”. Au participat istoricii Alex Mihai Stoe-
nescu și Toader Nicoară, rectorul Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-
Jiu, dar și filologul și antropologul Nicu Panea, prorector al Universității din Craio-
va. Autori ai unor studii și volume impresionante, participanții au susținut comuni-
cări și prezentări în legătură cu diferite aspecte ale evoluției Olteniei. Evenimentul a 
fost moderat de către dl. Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene 
“Alexandru și Aristia Aman”. 

 Un eveniment cu totul inedit în cadrul ”Zilei Olteniei” a fost pre-
miera  -  la Cinema Inspire și Cinema Patria - , a filmului documentar 
Preoții Români – Jertfă și Rugăciune pentru Unire. Pelicula înre-
gistrează activitățile desfășurate de clericii români în perioada Primului 
Război Mondial în vederea susținerii efortului de război, dar și inițiati-
vele și proiectele consacrate idealului realizării Marii Uniri. În tranșee, 
în spitale și prin întruniri publice, preoții români au contribuit nu doar 
la ridicarea moralului  trupelor greu încercate de război, ci și la întreți-
nerea speranței într-un efort național colectiv, în cele din urmă încunu-
nat de succes. Filmul va fi prefațat de intervențiile lui Lucian Dindirică, 
Î.P.S. Irineu și Cristina Liberis.   

 Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” vernisea-
ză joi, 5 aprilie, la ora 17.00, expoziția de pictură a artistului Bebică 
Ghiță, membru al Cenaclului Artiștilor “Constantin Brâncuși”. Pre-
zentarea este asigurată de profesor doctor Emilian Popescu. 

 În creațiile sale, Bebică Ghiță abordează tehnicile sfumato și 
neoclasică, cu tușă largă și liberă cu multă pastă. Prin lucrările ex-
puse, “Altarul martirilor”, “Visul românesc”, “Grădina Maicii Domnu-
lui”, “Aduceți strigoiul”, “Nostalgia extratereștilor”, “Călușarii”, “Niște 
țărani”, “Colindătorii”, s.a., artistul abordează teme și subiecte pre-
cum tradițiile românești și frumusețea naturii. 

 Bebică Ghiță s-a născut în 5 aprilie 1955 în comuna Călă-
rași, județul Dolj, și locuiește în Craiova din anul 1980. A studiat 
artele plastice cu profesorii Alexandru Iacubovici, la Brașov, și Vic-
tor Pîrlac, la Craiova. A organizat multiple expoziții personale atât 
în Craiova dar și în Slatina, Calafat și Vidin. 

 Expoziția va fi vernisată în cadrul Salonului Expozițional. 
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 O nouă și importantă colecție de carte se alătură fonduri-
lor constituite la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia 
Aman” în baza donațiilor făcute de personalități consacrate ale 
culturii românești contemporane. Alcătuită din cărți și reviste cu 
specific juridic, colecția soților Rodica și Șerban-Viorel Stănoiu 
reunește un număr de 383 de titluri, cel mai vechi datând din 
1895, iar cel mai nou fiind tipărit în 2016. Importantă datorită 
bogăției de tratate, cursuri, principii și culegeri de drept, Fondul 
„Stănoiu” se alătură bibliotecilor personale constituite deja la 
nivelul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.  

 Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Primăverii se desfășoară la Centrul 
Multifuncțional Craiova în intervalul 14-15 aprilie 2018.  La evenimentul găzdu-
it de Centrul Multifuncțional Craiova, biblioteca va participa cu o serie de activi-
tăți culturale și educative precum jocuri interactive, sesiuni de lectură și ateliere 
face painting și desen. Copiilor le sunt rezervate și atelierele hand made, activi-
tăți în cadrul cărora au posibilitatea să-și demonstreze iscusința și priceperea. De 
asemenea, la standul bibliotecii va fi organizată o expoziție de carte.  

 “Festivalul Primăverii, asemeni celorlalte evenimente majore pe care le organi-
zează Centrul Multifuncțional Craiova, produce o stare de emulație la nivelul comunită-
ții noastre. Reunirea tuturor instituțiilor de cultură din localitate într-un spațiu generos 
nu poate să prezinte decât avantaje pentru craioveni care, la sfârșit de săptămână, inten-
ționează să marcheze primăvara într-un mod plăcut și relaxant. La fel ca în anii anteri-
ori, biblioteca ia parte la această desfășurare de forțe cu activitățile pe care le derulăm 
neîntrerupt. Cei care vor ajunge la Centrul Multifuncțional trebuie să știe că îi așteptăm 
la standul nostru în vederea eliberării unui permis de bibliotecă”, a declarat Lucian 
Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.  
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Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”  
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390.  Tel. 0251 522 393  newsletter@aman.ro 

 Resursele bibliotecii sunt pe de o parte cărţile, documentele audio-video şi digitale pe de alta parte oamenii. 
Bibliotecarii sunt capabili să conecteze cele doua domenii prin îndeplinirea cerinţelor. Biblioteca publică trebuie să 
aibă un rol de lider în cadrul instituţiilor de cultură atât pentru faptul că le oferă resurse dar şi pentru că le promovea-
ză atât prin resurse cât şi prin activităţile şi evenimentele propuse publicului. 

 Nu în ultimul rând, biblioteca este un loc tihnit unde poţi găsi linişte şi pace şi trebuie să rămână aşa. Lumea 
este tot mai gălăgioasă; zgomotele ne asaltează din toate părţile că aproape nici nu le mai sesizăm. În anul 1952 
John Cage (1912-1992) atrăgea atenţia asupra nevoii noastre de linişte. Lucrarea sa 4’33” care a rămas şi azi cea 
mai cunoscută dar şi cea mai controversată din compoziţiile experimentalistului American ne invită să ascultăm 
…liniştea timp de patru minute şi jumătate. Oamenii au nevoie de linişte pentru studiu, lectură, documentare, gândire, 
meditaţie – 

 Munca intelectuală presupune linişte şi pace. Nu întâmplator marile biblioteci sunt monumentale asemenea 
unor temple dedicate cunoaşterii. Totul pare să te copleşeasca şi te invită la smerenie. 

 Bibliotecile moderne, cu spaţiile lor largi şi plafoanele înalte, cu panourile care absorb zgomotele au acelaşi 
obiectiv – păstrarea liniştii. Mulţi tineri vin la bibliotecă pentru a căuta liniştea şi atmosfera necesară studiului. 

 Azi, oamenii cred că e uşor să găsească orice informa-
ţie pe Google. De mule ori însă aceste informaţii sunt superfici-
ale sau nefolositoare. De aceea când bibliotecarii sunt capabili 
să ofere rapid informaţii complete şi detailate, creşte prestigiul 
biblioteciii în comunitate. Pentru asta însă trebuie să beneficie-
ze de o continuă forrnare şi dezvoltare profesională, să fie co-
nectaţi la realitate, să rezolve problemele specifice locului de 
muncă, să ofere şi să stăpânească instrumentele şi resursele 
de acces la informaţie, si nu în ultimul rând, să promoveze bi-
blioteca.  

 Biblia, Coranul şi Cartea lui Mormon sunt cunoscute a fi cele mai 

citite cărţi din lume, însă numărul celor care le-au răsfoit este însă greu de 

aproximat în funcţie de vânzări, întrucât de multe ori cărţile sacre circulă „din 

mână în mână”, fără a fi neapărat cumpărate de fiecare cititori în parte. Pe 

locul al doilea se află cartea cu „Citate ale Preşedintelui Mao ZeDong”, vân-

dută în 820 milioane de exemplare în ultima jumătate de secol. Volumul 

„Harry Potter şi Piatra Filosofală”, de J.K.Rowling, a fost citit de 400 de mili-

oane de persoane din întreaga lume, clasându-se astfel pe locul al treilea. 

1. Biblia - 3, 9 miliarde 

2. „Citate ale Preşedintelui Mao ZeDong” - 820 milioane 

3. „Harry Potter şi Piatra Filosofală”, de J.K.Rowling – 400 
milioane 

4. „Stăpânul Inelelor”, de J.R.R. Tolkien – 103 milioane 

5. „Alchimistul”, de Paulo Coelho – 65 milioane 

6. „Codul lui DaVinci”, de Dan Brown – 57 milioane 

7. „Amurg”, de Stephenie Meyer – 43 milioane 

8. „Pe aripile vântului”, de Margaret Mitchell – 33 milioane 

9. „De la Idee la Bani”, de Napoleon Hill – 30 milioane 

10. „Jurnalul lui Anne Frank”, de Anne Frank – 27 milioane  


