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1-9 iunie 2018
ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA
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6-9 iunie 2018
Conferința Științifică
Internațională
”Politică. Diplomație.
Cultură”- Ediția a V-a



23-26 mai 2018
ARA la Centenarul
Marii Uniri (-ClujNapoca-)
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25-29 iunie 2018
Înscrieri pentru proiectul ”Biblioteca din
vacanță”
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23 iunie 2018”Mozaic 2n@”, la
Biblioteca ”Aman”

4



4
21 iunie 2018 Lansare de carte: Cu o
săptămână înainte de
niciodată”, autor Dumitru Sîrghie-Mitif

A XII-a ediție a ”Zilelor Craiovei” îi invită pe craioveni la un adevărat maraton de
manifestări și spectacole! Începând cu data de 1 Iunie, când primii chemați să simtâ această
bucurie sunt copiii, timp de nouă zile orașul îmbracă haine de sărbătoare. De ziua lor, copiii
sunt aşteptaţi cu spectacole, ateliere, spectacole şi desene pe asfalt. De asemenea, la Centrul
Multifuncţional va avea loc un concurs de karturi, iar în Parcul Romanescu vor urca pe scenă
cei mai talentaţi la muzică. Sărbătoarea copiilor va fi prezentă şi în tot centrul oraşului, atât în
Piaţa „Mihai Viteazul”, cât şi pe esplanada teatrului fiind organizate diverse competiţii sportive şi concursuri interactive pentru cei mici.

În sprijinul dvs. :
 Un bogat fond de publicaţii pe suport tradiţional 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

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” organizează, şi în acest an, Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională Politică.Diplomaţie.Cultură, eveniment iniţiat în 2013, cu scopul „de a crea punţi de legătură trans- şi interdisciplinare cu personalităţi ale vieţii
publice, politice, dar şi culturale şi academice”.________
Ajunsă la cea de-a V-a ediţie, conferinţa se va desfăşura sub egida „Anului Centenar”, în perioada 6-9 iunie
a.c., având ca temă principală Centenarul Marii Uniri.
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Politică . Diplomaţie . Cultură” este
organizată de instituția noastră în parteneriat cu Academia Română, Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România şi Universitatea din Craiova.
Lucrările conferinței se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor, cercetătorilor şi tuturor specialiştilor cu expertiză în diverse domenii.

2

INFO-CULT URAL

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman” a participat la cea de-a 42-a ediție a Congresului Internațional al Academiei Româno-Americane
de Științe și Arte, organizat la Cluj Napoca - o ediție
deosebit de importantă pentru țara noastră -, care s-a
desfășurat sub titulatura „ARA la Centenarul Marii
Uniri”. Astfel, în prima zi a fost vernisată expoziția
de afișe dedicată inaungurării “Bibliotecii Exilului
Românesc din Paris - Basarab Nicolescu”. Participanții la congres, dar și invitații, au putut admira impresionanta donație precum și dedicațiile sau documentele
prezente în acest valoros fond - nucleu al Muzeului
Cărții și Exilului Românesc. În cea de-a doua zi a
congresului s-a desfășurat masa rotundă organizată de
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”,
intitulată Exilul românesc la confluența dintre trecut și viitor: de la un tezaur documentar la o viziune muzeografică. La această masă rotundă, Lucian
Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru
și Aristia Aman” a prezentat viitorul Muzeu al Cărții
și Exilului Românesc și corespondența dintre Horia
Vintilă și Mircea Eliade, iar colegii noștri au susținut
prezentări ale operelor personalităților române plecate
în exil: Mircea Eliade, Horia Vintilă, Corneliu Șerban
-Popa, Basarab Nicolescu, Victor Roman, Benjamin
Fondane și Constantin Brâncuși.
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25-29 iunie 2018
ÎNSCRIERI PENTRU PROIECTUL ”BIBLIOTECA DIN VACANȚĂ
Anunțăm, încă de pe acum - pentru că în cursul lunii iunie se fac înscrierile - , o nouă
ediție, a X-a, a deja tradiționalului proiect Biblioteca din vacanță. Activitățile se vor desfășura
pe întreaga perioada a vacanței de vară: 2 iulie-30 august.

Cursurile și atelierele sunt gratuite și sunt desfășurate de voluntarii bibliotecii
”Aman”. Ele se adresează elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal, și sunt organizate pe categorii de vârstă. Astfel, activitățile de limba engleză sau spaniolă, origami, handmade, desen, respectiv igienă și educație dentară se adresează elevilor din clasele I-IV. Pentru elevii din clasele V-VIII sunt pregătite atelierele „Micul Jurnalist” și „Public speaking”,
la ultima activitate fiind invitați să participe și elevii din ciclul liceal.
Înscrierile se pot face în perioada 25-29 iunie 2018, orele 09:00-18:00, atât la sediul
Biblotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9, la compartimentul Împrumut cărți copii și tineret, cât și la numărul de telefon 0251532267, interior 104.

„ Mozaic 2n@”, la Biblioteca „ Aman”
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” va organiza sâmbătă, 23
iunie 2018, vernisajul expoziției de pictură și lansarea volumului Mozaic 2n@, ce
poartă semnătura artistului Tatiana Jilavu. Evenimentul va avea loc începând cu
ora 11.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”. În cadrul întâlnirii vor prezenta Marius Dobrin și Ion Munteanu, Nicolae Marinescu va fi moderator, iar Emilian Popescu va fi curator.
În prefața volumului „Mozaic 2n@”, cea de-a treia carte a Tatianei
Jilavu, artista ne este prezentată de Nicolae Marinescu: Spiritul de observație al
pictorului exersat surprinde imagini, culori, fizionomii și gesturi semnificative,
transfigurându-se prin reflecție într-o imagine personală a lumii în care ne regăsim, devenind în același timp o mărturie pentru cei care vor urma. Căpătând conștiința puterii Cuvântului, a responsabilității fiecăruia dintre noi pentru viața care
ne este dată, Tatiana Jilavu își convertește, în liniște și calm, biografia în literatură și literatura în destin.

La Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” - Sala
„Marin Sorescu” - va avea loc joi, 21 iunie 2018, ora 18.00, lansarea volumului „Cu o săptămână înainte de niciodată. Poeme verzui”, autor Dumitru Sârghie-Mitif. Invitați: prof. Nicolae Marinescu – directorul
Editurii AIUS; prof. Eleanor Mircea – poet și critic literar; Ion Crețeanu –
rapsod popular; Cristian Alexandrescu – actor; oameni de cultură, scriitori și artiști din județele Olt, Dolj și Vâlcea.
Dumitru Sîrghie-Mitif s-a născut la 30 august 1960, în localitatea Popeni, judeţul Vaslui. Din 1993 până în prezent a publicat peste
2000 de editoriale, la care se adaugă câteva mii de interviuri, note, comentarii, reportaje, poezie, proză, epigramă.
Pentru întreaga activitate a fost distins cu mai multe premii și
diplome. Autorul are în pregătire lucrările „Comunitatea basarabeană
din judeţul Olt” şi „Anotimpurile lui Traian Zorzoliu”.
Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390. Tel. 0251 522 393

newsletter@aman.ro

