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 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia 
Aman” dă startul înscrierilor în cadrul proiectului 
Învățăm la bibliotecă. Asemeni programelor 
„Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei”, 
respectiv „Biblioteca din Vacanță”, proiecte cu mul-
tiple ediții desfășurate până în prezent, „Învățăm la 
bibliotecă” reunește o gamă variată de cursuri și acti-
vități educative dedicate elevilor din ciclurile primar 
și gimnazial. În cadrul proiectului, bibliotecarii vor 
desfășura cursuri și ateliere de limba engleză și limba 
spaniolă, creative writing, respectiv geografie și isto-
rie. Lista activităților și serviciilor viitoare rămâne 
deschisă, motiv pentru care toți cei interesați de im-
plementarea unui atelier educativ în cadrul proiectu-
lui sunt invitați la bibliotecă, la secția Depozit Gene-
ral și Săli de lectură, în vederea realizării unui acord-
parteneriat.  

 „Învățăm la bibliotecă” este viitoarea carte de vizită 
a instituției noastre. Propunem, de ani buni, două programe 
educative extrem de apreciate de copii, părinți și profesori. 
Încercăm constant să îmbunătățim actul de educație prin 
implicarea noastră în activități de învățare. Parte din aces-
tea sunt complementare procesului derulat de școală, dar, și 
cu asta ne mândrim, există și ateliere pe care le propunem în 
premieră și care, din păcate, nu se regăsesc în diversele grile 
și organigrame educaționale.  

 Învățăm la bibliotecă nu doar pentru că biblioteca este prietenul învățăturii, 
ci și pentru că spațiile de care dispunem, calificarea personalului și arsenalul de 
mijloace și dispozitive performante existente fac din bibliotecă o instituție modernă 
și atractivă”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene 
„Alexandru și Aristia Aman”.  

 Indiferent de conținut, cursurile se adresează ur-
mătoarelor grupe de vârstă: ciclul primar, clasele I-IV și 
ciclul gimnazial, clasele V-VIII. În cadrul activităților din 
proiect, accentul va cădea pe interactivitate, educație 
non-formală, exprimare și creativitate.  _________ 
 Întâlnirile vor începe în luna februarie, iar la 
sfârșitul perioadei de instruire copiii vor primi certificate 
de participare. Pentru început, sunt așteptate înscrieri 
exclusiv pentru cursurile de limba engleză și limba spani-
olă.  

 Atelierele și cursurile proiectului se vor des-
fășura în cadrul Secției Depozit General și Săli de 
lectură, locul în care cei interesați se pot înscrie 
zilnic, în intervalul orar 8.30 – 19.00.  

Biroul de presă al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” 
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 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează 
luni, 5 februarie, începând cu ora 17.00, o nouă întâlnire în cadrul 
Clubului Melomanilor.  

 Sub genericul În Lume Baletului, va fi difuzat spectacolul de 
balet Pasărea de foc.  

 În mitologia rusă, Pasărea de foc are penele strălucitoare, de cu-
loarea aurului, și puteri miraculoase. Legenda spune că o pană de-a ei 
poate lumina o cameră întreagă. La miezul nopții, pasărea se arată în 
grădini și pe câmpuri și se hrănește cu mere de aur, care îi asigură 
tinereța, frumusețea și nemurirea. Muzica spectacolului „Pasărea de foc” 
poartă semnătura compozitorului rus  Igor  Stravinsky._____________ 
 Selectia temei și prezentarea sunt realizate de Maria Barbărasă, 
profesor de muzica la Liceul de Arta „Marin Sorescu” din Craiova.  

 ElibraryUSA este o una dintre cele mai importante platfor-
me de date digitale pe care le administrează Guvernul Statelor Unite 
ale Americii. Prin intermediul acesteia este înlesnit accesul la o gamă 
variată de resurse de informare, educare și cercetare.  

 Între bazele de date care pot fi accesate prin porta-
lul elibraryUSA se numără: Academic OneFile, JSTOR, ProQuest 
Dissertations & Theses Databases sau Research in Context.  

 De asemenea, utilizatorii bibliotecii au acces la peste 400 de 
reviste și ziare din Statele Unite ale Amercii, la articole și lucrări pe 
marginea unor subiecte precum rețelele sociale, securitatea, instru-
mente de securitate și jocuri, dar și la diferite forumuri de discuții și 
dezbateri pe diverse teme în care se angajează persoane din toată 
lumea.  

 De mai bine de șapte ani, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” înlesnește accesul la do-
uă importante baze de date științifice. Este vorba despre elibraryUSA și JSTOR, două importante platforme 
de învățare și cercetare on-line prin intermediul cărora utilizatorii bibliotecii au acces la o bogată colecție de 
ziare, reviste și cărți, dar și la informații științifice din domenii precum: Științe Umaniste și Sociale, Medicină, 
Științe Aplicate, Științe Politice, Științe Tehnice, Studii Europene și Americane, Antropologie, Geografie, Geo-
logie, Psihologie, Sociologie, Filosofie ș.a.   

 JSTOR pune la dispoziția cercetătorilor, profesorilor și studenților un număr 
de peste 10 milioane de articole, cărți și surse primare pentru nu mai puțin de 75 de 
discipline primare. Conținutul digital existent pe site este creat și actualizat în per-
manență de aproape 1200 de editori care provin din 57 de state. 

 Cele două platforme pot fi accesate cu titlul gratuit în oricare dintre 
sălile de lectură ale Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”. Sin-
gura condiție a utilizării celor două platforme este legată de deținerea unui 
card de bibliotecă. 
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 Primar al Craiovei în 1898, 1901-1916 și în 1929 a 
contribuit la modernizarea orașului prin lucrãri edilitar-
gospodãrești. În 1885 a întemeiat o școalã de menaj la Craiova, 
iar în 1901 a introdus cel dintâi atelier-școalã din țarã. A fãcut 
parcul din Craiova, proiectat de arhitectul peisagist francez E. 
Redont. Proiectul a primit Medalia de Aur la Expoziția de la 
Paris din 1900. Parcul a fost inaugurat în 1903 în prezenta 
Regelui României, Carol I, a principelui Ferdinand, a primului 
ministru Dimitrie Sturza, a prefectului de Dolj Julian C. 
Vrãbiescu și a sa.  

 Dintre lucrãrile edilitare fãcute în vremea sa, ca pri-
mar, amintim: aducerea apei potabile, iluminatul public, 
pavarea strãzilor, amenajarea pieții centrale și extinderea aba-
torului.  

        De asemenea, a donat cãrți și Bibliotecii Baroului Dolj. Colecția sa de artã a 
cuprins tablouri din școala italianã și olandezã, secolele XVI-XVII; tablouri ale 
unor pictori români; piese de artã decorativã strãinã: mobilier, porțelanuri, 
tapiserii, panouri și o frescã de la biserica din Crețesti-Dolj. A fost un adevãrat 
bibliofil și a colecționat cãrți valoroase din secolele XVI-XVIII, de la editori 
vestiți (Elzevir, Aldus Manutius, Estienne, Didot), cãrți românesti vechi, ediții 
de lux, în tiraj limitat, bibliofile, cu însemnãri, cu ex-librisuri românești și 
strãine. 

  Nicolae P. Romanescu, fiul lui Petrache Romanescu a fost descenden-
tul unei vechi familii boiereşti oltene. A învăţat la Craiova, Paris şi Aix en 
Provence. A studiat literele, dreptul şi economia la Universităţi din Belgia şi 
Franța unde i-a cunoscut pe Barbey d'Aurevilly, Alphonse Karr, filosoful Em. 
Caro, P. Decourcelle, A. Schiller.  

 A făcut clasele primare la Craiova, apoi Liceul Louis le Grand, con-
tinuat la Aix-en-Provence. În 1875 s-a întors în țarã unde a avut o activitate 
foarte susținută: a fost consilier comunal al orașului Craiova (1883), deputat 
al Colegiului III Dolj (1884-1921), senator. Din 1922 a devenit senator de drept 
și vicepreședinte al Senatului.  

 Nicolae P. Romanescu este unul dintre donatorii de seamă ai Craiovei. Astfel, el a donat Fundației Alexandru 
si Aristia Aman, cu un an înaintea morții, impresionanta sa bibliotecã și colecția sa de artã.  În present, peste 4000 de 
volume dintre care 41 sunt cărți de patrimoniu ocupă un loc de seamă în colecțiile bibliotecii Aman.            
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Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”  
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390.  Tel. 0251 522 393  newsletter@aman.ro 

     Trebuiau să poarte un 
nume  
 
Eminescu n-a existat. 
A existat numai o țară frumoasă 
La o margine de mare 
Unde valurile fac noduri albe. 
Ca o barbă nepieptănată de crai. 
Și niște ape ca niște copaci curgători 
În care luna își avea cuibar rotit. 
 
Și, mai ales, au existat niște oameni 
simpli 
Pe care-i chema : Mircea cel Batrîn, 
Ștefan cel Mare, 
Sau mai simplu: ciobani și plugari, 
Cărora le plăcea să spună 
Seara în jurul focului poezii - 
"Miorița" și "Luceafărul" și "Scrisoarea 
a III-a". 
 
Dar fiindcă auzeau mereu 
Latrînd la stîna lor cîinii, 
Plecau să se bata cu tătarii 
Și cu avarii și cu hunii și cu leșii 
Si cu turcii. 
 
În timpul care le ramînea liber 
Între doua primejdii, 
Acești oameni făceau din fluierele lor 
Jgheaburi 
Pentru lacrimile pietrelor înduioșate, 
De curgeau doinele la vale 
Pe toți munții Moldovei și ai Munteniei 
Și ai Țării Bîrsei și ai Țariii Vrancei 
Și ai altor țări românesti. 
 
Au mai existat si niste codri adînci 
Si un tînar care vorbea cu ei, 
Întrebîndu-i ce se tot leagană fără vînt ? 
 
Acest tînar cu ochi mari, 
Cît istoria noastră, 
Trecea bătut de gînduri 
Din cartea cirilică în cartea vieții, 
Tot numărînd plopii luminii, ai dreptații, 
ai iubirii, 
Care îi ieșeau mereu fără soț. 
 
Au mai existat și niște tei, 
Si cei doi îndragostiți 
Care știau să le troienească toata floarea 
Într-un sarut. 
 
Și niște păsări ori niște nouri 
Care tot colindau pe deasupra lor 
Ca lungi și mișcătoare șesuri. 
 
Si pentru că toate acestea 
Trebuiau să poarte un nume, 
Un singur nume, 
Li s-a spus 
Eminescu.  

      Marin Sorescu (n. 29 februarie 1936, Bulzești, județul Dolj - 
d. 8 decembrie 1996, București)  a fost poet, dramaturg, prozator, 
eseist și traducător. Operele lui au fost traduse în mai mult de 20 de 
țări, totalizând peste 60 de cărți apărute în străinătate.  

      S-a făcut remarcat și prin preocuparea pentru pictură, deschizând 
numeroase expoziții în țară și în străinătate.   

     A ocupat funcția de Ministru al Culturii (25 nov. 1993 - 5 mai 
1995). Este considerat unul dintre cei mai mari scriitori români con-
temporani.  

 Marin Sorescu (poet, dramaturg, prozator, eseist şi traducător) a fost cunoscut în 
timpul vieţii (1936-1996) pe aproape toate continentele planetei. Operele lui au fost traduse 
în: SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Columbia, India, Anglia, Germania, Franța, Grecia, 
Suedia, Italia, Olanda, Spania, Portugalia, China, Singapore, Rusia, Cehia, Slovacia, Serbia, 
Macedonia, Bulgaria ş.a., totalizând peste şaizeci de cărţi apărute în străinătate.   

  Marin Sorescu a fost membru al Academiei Române, al Academiei Mal-
larmé din Paris, al Academiei Europene de Ştiinţă şi Artă din Veneţia, al Aca-
demiei de Arte, Ştiinţă şi Profesii din Florenţa. A condus revista literară 
"Ramuri" şi a fost preşedintele Uniunii Scriitorilor din Craiova. Critici de talie 
internaţională au opinat că a fost unul dintre cei mai reprezentativi poeţi con-
temporani ai lumii, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru literatură. 

 În ţarã i-au fost decernate cele mai înalte distincţii:  

Premiul Academiei (de două ori), Premiul Uniunii Scriitorilor (de şase ori). 
 
Dintre premiile internaţionale cităm:  

 Premiul Herder, Viena, 1991;  

 Medalia de Aur pentru poezie "Ospiti Napoli", 1970;  

 Premiul "Fernando Riello", Madrid 1983;  

 Premiul "Felix Romuliana", Belgrad 1994.  

   În Conferinţa Generală UNESCO din 17 Noiembrie 1999, data de 
21 Februarie a fost proclamată Ziua Internaţională a Limbii Materne, 
prin care se promovează recunoaşterea şi utilizarea limbilor materne 
din lume, în special a limbilor grupurilor minoritare. La origine, a fost 
Ziua Mişcării pentru Limbă, comemorată în Bangladesh începînd din 
1952, în amintirea studenţilor ucişi de către poliţie, care au militat 
pentru recunoaşterea limbii Bengali în Pakistan (ce cuprindea pe 
atunci statul Bangladesh): la acea dată, un grup de studenţi de la Uni-
versitatea din Dacca au manifestat pentru recunoaşterea limbii Bengali 
ca una dintre limbile vorbite pe teritoriul statului Pakistan. Guvernato-
rul Pakistanului decretase în 1948 că limba Urdu este singura limbă 
oficială atât în estul cât şi în vestul Pakistanului dar populaţia din est 
(teritoriu devenit ulterior statul Bangladesh), care vorbea în majoritate 

limba Bengali, a iniţiat o mişcare de protest care a culminat în 21 Februarie 1952 cu manifestaţia 
studenţilor de la Universitatea din Dacca, încheiată cu deschiderea focului de către forţele de ordi-
ne. Începînd din 2000, ziua de 21 Februarie se marchează drept Ziua Internaţională a Limbii Ma-
terne. Statele membre UNESCO  s-au angajat să contribuie la protecţia şi revigorarea bogatei 
diversităţi culturale prin promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere 
între popoare diferite. În prezent, potrivit statisticilor oficiale, mai mult de jumătate din limbile 
lumii sunt pe cale de dispariţie. 
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