Spicuiri din activitățile
lunii octombrie:



Conferința Științifică 1
Internațională: ”Stat și
societate în Europa”



Uniți sub același steag 2



In memoriam:
Monserrat Caballe



Lansare de carte: Her- 2
culane - arc peste timp
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o Consemnări despre
3
Marea Unire în cărți, documente și publicații din
exilul românesc - expoziție


3 octombrie: Festivalul Internațional de
Carte Transilvania



31 oct. - ”Revista Ramuri - Revistă Centenară” - expoziție
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Ediția din acest an, a XI-a, a Conferinței Științifice Internaționale Stat și Societate în Europa va avea loc pe durata de
trei zile, începând cu 24 octombrie, și va
reuni, la Craiova, un număr de peste 100 de
profesori și specialiști din țară dar și din țări
precum Grecia, Bulgaria, Serbia, etc.

Lucrările conferinței se vor desfășura atât la sediul instituției noastre cât și la
Centrul de Restaurare al Facultății de Teologie din Craiova. Astfel, Conferința este
structurată în două secțiuni, prima dintre
ele, se va desfășura la sediul Bibliotecii
Județene “Alexandru și Aristia Aman” și va
reuni panelurile consacrate unor domenii
precum istorie, sociologie, literatură, științe
politice și sociale, etc. Tot la sediul central
al bibliotecii va avea loc dezbaterea intitulată “The Involvement of External Powers
in European Disinformation”,
Cea de-a doua secțiune, “Credință Națională și Unitate”, se va desfășura la
sediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

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

De asemenea, cu acest prilej vor fi organizate două expoziții, una fiind o
expoziție de postere intitulată ”România 100” și o alta vernisată in secția Biblioteca
Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu” purtând numele ”Emil Cioran:
Portrete”, expoziție fotografică realizată de celebrul fotograf mexican Rogelio
Cuellar. La vernisajul acestei expoziții va participa Anaeli Victorica Razo—
însărcinatul Ambasadei Mexicului în România pentru afaceri culturale și promovare economică.
„Centenarul Marii Uniri este marcat corespunzător la
bibliotecă. Nu doar prin organizarea conferinței științifice din
vara acestui an ne-am propus atingerea acestui obiectiv. «Stat și
Societate în Europa» este cea mai veche manifestare științifică pe
care o organizăm și găzduim și, dată fiind simbolistica acestui an,
am aliniat-o acestui țel. Multe dintre activitățile pe care le-am
desfășurat și vom continua să o facem până în luna decembrie
sunt subsumate idealului marcării și evocării Unirii de la 1918.
La fel ca în cadrul edițiilor trecute, am păstrat structura de bază a
conferinței. Spațiile în care îi invităm pe craioveni să audieze și
să comenteze comunicările și prezentările participanților sunt
Biblioteca „Aman“ și sediul Facultății de Teologie din Craiova.
Le mulțumim tuturor celor care prin participare și prin susținerea
unor comunicări de calitate fac posibilă continuarea acestei manifestări științifice“, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman“.
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Cea de-a unsprezecea ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Stat și Societate în
Europa” este organizată de Consiliul Județean
Dolj prin Biblioteca Județeană „Alexandru și
Aristia Aman” și Fundația „Alexandru și Aristia
Aman” în parteneriat cu Academia Oamenilor
de Știință din România, Secția de Științe Arheologice și Istorice și Universitatea din Craiova,
Facultățile de Științe Sociale, Litere și Teologie
Ortodoxă.

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin Compartimentul Împrumut carte
copii și tineret, organizează, în intervalele 22-25 Octombrie, respectiv 5-8 Noiembrie, o nouă activitate în cadrul proiectului „Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei”.
Manifestarea cu titlul „Uniți sub același steag – Steagul României” constă în confecționarea drapelului național, cu ajutorul materialelor puse la dispoziție de bibliotecă, și se încadrează în seria activităților dedicate Centenarului Marii Uniri.

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin Clubul Melomanilor,
invită publicul astăzi, 15.10.2018, în sala “Marin Sorescu”, începând cu ora 17:00, la
acțiunea cu titlul In memoriam Monserrat Caballé.
Va fi difuzat concertul înregistrat în 1999, la Roma, în Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Alături de celebra soprană, la concertul de la Roma au
participat fiica sa, soprana Montserrat Marti, orchestra Festivalului de Paști, dirijată de Pablo Colino și corul Capelei Giulia, din Vatican.
În program sunt creații ale compozitorilor: Georg Fr. Handel, Vincenzo Bellini, Leonard Bernstein, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Fermin Maria Alvarez,
Lorenzo Perosi, Jules Massenet și Pietro Mascagni.
Prezentarea este asigurată de prof. Maria Barbărasă.
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește în data de 12.10.2018, începând cu ora
18:00, în sala „Marin Sorescu”, lansarea celui de-al treilea volum al cărții Herculane – arc peste timp.
Turism și istorie la Băile Herculane, autor Dorin Bălteanu. Volumul prezintă vestigiile romane descoperite la Băile Herculane, un istoric al tratamentului balnear în stațiunea de pe Valea Cernei, una dintre
cele mai vechi stațiuni balneare ale lumii și, în ultimul capitol, în premieră după 115 ani, povestea fascinantă a valsului ”Souvenir de Herkulesbad”, compus în stațiunea de pe Valea Cernei (Herkulesbad), în anul
1903 de vienezul Jakob Pazeller și care, în scurt timp, a ajuns celebru în toată lumea.
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Consemnări despre Marea Unire în cărți, documente
și publicații din exilul românesc
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în
Salonul Expozițional, în intervalul 8-31 octombrie 2018, expoziția cu titlul „Consemnări despre Marea Unire în cărți, documente și publicații din
exilul românesc”. Demarată cu mult entuziasm în 2011, Nocturna Bibliotecilor, proiect
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Biblioteca Judeţeana 'Alexandru şi Aristia Aman' va participa miercuri, 3 octombrie 2018, la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Carte Transilvania de la Cluj-Napoca.
Cu acest prilej, Biblioteca Judeţeana 'Alexandru şi Aristia Aman'
va organiza, la Muzeul de Arta Cluj-Napoca, o spectaculoasa expoziţie de afişe, opere şi documente inedite provenite din patrimoniul Muzeului Carţii şi Exilului Românesc din Craiova.
La prestigiosul eveniment va participa domnul Basarab
Nicolescu, invitat de onoare al FICT 2018. Evenimentul este realizat de către Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” Dolj
și Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

„Revista Ramuri – Revistă Centenară”
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” va găzdui, în intervalul
31 octombrie – 1 noiembrie 2018, în Salonul Expozițional, expoziția și prezentarea multimedia cu titlul Revista Ramuri – Revistă Centenară. Evenimentul
cultural, purtând semnătura Biroului ”Colecții Speciale”, este organizat în cadrul
simpozionul „Ramuri – tradiţie şi modernitate”.
Revista ”Ramuri” a luat ființă la 5 decembrie 1905, în Craiova, din inițiativa lui Constantin Șaban Făgetel și Dumitru Tomescu, doi adolescenți entuziaști,
la acea data încă elevi ai liceului "Traian" din Turnu-Severin. La 10 decembrie
1914, revista Ramuri a fuzionat cu revista Drum drept, luând denumirea acesteia
și avându-l ca director pe Nicolae Iorga, până în 1927.
În revistă, pe lângă Nicolae Iorga, au publicat și unii din cei mai importanți scriitori și poeți români, ca Tudor Arghezi, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Elena Farago, Ioan Slavici, B.P. Hasdeu, Victor Eftimiu, Mihail Dragomirescu și mulți alții. În ziua de 5 decembrie 2005,
revista și-a sărbătorit centenarul, ocazie cu care, la actualul sediu al redacției, a
fost dezvelită o placă memorială.
Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390. Tel. 0251 522 393

newsletter@aman.ro

