

10 iulie - Lansare pro- 1
iect: Stagii de practică
performante pentru
studenții Facultăților
de Litere și FEAA



In memoriam:
Adrian Păunescu
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Personalități: Miron
Cristea - Primul Patriarh al României



27 Iulie - ”Mozaicul” 2
de vară lansat la Biblioteca Județeana
”Aman”
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Fun in summer:
EnglishClub
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Fascinanta lume a
benzilor desenate
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12 Iulie - Dezbatere:
Cultura violenței și
violența culturii



30 Iulie - Periprava.
Ultimul liman

Universitatea
din
Craiova (beneficiar) și Biblioteca Județeană ”Alexandru și
Aristia Aman” (partener) vă
invită, în data de 10 iulie 2018 la
lansarea oficială a proiectului
„Stagii de practică performante
pentru studenții Facultăților de
Litere și FEAA”. Evenimentul va
începe la ora 11.00 în sala 444.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Litere și ai
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din
Craiova.
Grupul țintă este alcătuit din 250 de studenți care vor participa la vizite și
stagii de practică în instituții și întreprinderi performante, beneficiind, de asemenea, de subvenții și premii. Valoarea adăugată a proiectului constă în creșterea
numărului de absolvenți care își vor găsi un loc de muncă în maxim 6 luni de la
finalizarea studiilor universitare.

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

Anul acesta, în data de 20 iulie, Adrian Păunescu ar fi împlinit 75 de ani.
Scriitor, jurnalist și om politic, Adrian Păunescu s-a născut la 20 iulie 1943, în comuna Copăceni, județul Bălți, Basarabia. Cea mai mare parte a copilăriei și-a petrecut-o la Bârca, în județul Dolj și a făcut studii liceale la Craiova și la București.
Vă invităm să (re)descoperiți titluri importante semnate de acesta,
disponibile atât la Secția de Împrumut, cât și la Depozit General și Săli de Lectură.
Secția de Periodice deține o frumoasă colecție a revistei Flacăra, iar secția Mediatecă și American Corner vă poate pune la dispoziție CD-urile „Cenaclul Flacăra”, cu
spectacolele fenomenului cultural condus de poet.
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Acum 150 de ani... În 1868, pe 18 iulie, se năștea primul patriarh al României, Miron (Elie) Cristea. A fost, rând
pe rând, profesor, ziarist, calugăr, episcop de Caransebeș,
mitropolit primat al României Mari, patriarh, regent al
regelui Mihai și prim-ministru în perioada regelui Carol al
II-lea. A obținut doctoratul la Budapesta cu o teză dedicată
lui Mihai Eminescu, prima cu această temă realizată în
mediul academic. A fost unul dintre promotorii unirii Transilvaniei cu România și membru al delegației care a adus
actul unirii la București. Un personaj complex despre care
puteți citi în cartea, publicată în anul 2011 de către domnul
Lucian Dindirică: Miron Cristea - patriarh, regent și
prim-ministru. Cartea a fost inclusă și retipărită (în 2018)
în Colecția România - Marea Unire 1918-2018: 100 de
cărți a editurii TipoMoldova. Colecția este coordonată de
domnul Ioan Scurtu.

Editura AIUS vă invită la lansarea numărului 6-7 / iunie-iulie 2018 al revistei de cultură
„Mozaicul”, fondată la Craiova în 1838 de Constantin Lecca și apărută azi sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Evenimentul va avea loc în data de 27 iulie, ora 17.30, în Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu” a Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”. Invitați: Maria Dinu, Carmen
Făgețeanu, Florina Ungureanu, Cristi Nedelcu și Petrișor Militaru. Moderator va fi Nicolae Marinescu, directorul revistei.
În curând se vor împlini 20 de ani de la apariția, în octombrie 1998, a primului număr din
noua serie a revistei „Mozaicul”: „Prilej pentru o firească reflecție asupra prezenței sale în peisajul
cultural local și național. Necesară, în opinia mea, atât pentru configurarea cât mai clară a identității sale după un răstimp semnificativ, dar și pentru înțelegerea contextului socio-cultural în care s-a
manifestat”, spune prof. Nicolae Marinescu.
Prima constatare este că, deși o revistă „particulară”, susținută prin resursele limitate ale
unei edituri private înființată în 1991, AIUS, „Mozaicul” a reușit performanța apariției constante
timp de două decenii, „grație și susținerii de care s-a bucurat din parte unor firme private, conduse
de întreprinzători instruiți și educați, iar uneori și de către Ministerul Culturii”, mai spune directorul revistei, care continuă reflecția asupra prezenței acestei publicații în peisajul cultural local și
național sub titlul „Mozaicul liberal”, apărut în același număr 6-7 / iunie-iulie 2018, care va fi lansat mâine, la Biblioteca Județeană.

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman” demarează luni, 2 iulie, cursurile și activitățile proiectului educativ „Fun in Summer”.
Cursurile și atelierele „Arts Crafts”, „English Club”, „Book
Reading Club”, „Games Day” și „Movie Club” vor fi susținute de
mai mulți voluntari proveniți de la Universitatea din Craiova: Andreea-Daniela Popa, Sabrina-Maria Catrina, Alberta-Andra Țiu, Mihaela
Ștefan, Ana-Maria Buzatu, Armand-Antonio Pascu, Sonia Seres,
Elisabet-Mihaela Toma, Andra-Andreea Mateiescu și GeorgeOctavian Marinescu. De asemenea, în derularea atelierelor se vor
implica și studenții Alabi Ayodele (Nigeria), respectiv Chiara Ionta
(Italia), voluntar al Asociației “Explorator”. Mădălina Băileșteanu și
Carmen Tică, bibliotecari American Corner, sunt gazdele proiectului
și co-organizatori pentru toate activitățile „Fun in Summer”.
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În lunile iulie și august, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman“ desfășoară Atelierul de inițiere în creația de benzi desenate.
Activitatea se desfășoară în premieră la bibliotecă, în cadrul proiectului Biblioteca din Vacanță, și se adresează elevilor din ciclurile primar și gimnazial. Nu mai puțin de 60 de copii au ales să-și petreacă vara la bibliotecă,
participând la întâlnirile de lucru și învățare din cadrul atelierului.
Dodo Niță, coordonatorul atelierului, este președintele Asociației
Bedefililor din România și, prin cărțile realizate – „Istoria benzii desenate
românești“, „Dicționarul benzii desenate din România“, „Vârsta de aur a benzii desenate românești“, „Paradigmele paraliteraturii“ -, poate cel mai important autor, critic și istoric român al „celei de-a noua arte“ – benzile desenate.
Pentru că între benzile desenate și literatură există nesfârșite conexiuni, locul firesc al celei de-a noua arte este în bibliotecă. Atât ca spațiu de expunere
și promovare, dar mai ales ca mediu în care pasionații au posibilitatea să deprindă elemente de istorie şi principalele tehnici de lucru. Încântat că cei mai
mulți dintre copii, cel mai probabil viitori autori de benzi desenate, sunt capabili să definească corect banda desenată și, implicit, să o diferențieze de
desenul animat, Dodo Niță a declarat că „în ceea ce priveşte Biblioteca Județeană «Alexandru și Aristia Aman», o frecventez dinainte de 1989 şi deci pot
să constat cu bucurie evoluţia acesteia din ultimii ani, în special cu American
Corner şi Sala «Acad. Dinu C. Giurescu». În limbile română, engleză și franceză, cărțile și revistele acestui gen
sunt apreciate de un public tot mai variat ca vârstă și preocupare. Din curiozitate sau nostalgie, fie pentru că
poveștile narate câștigă noi împătimiți, ori pentru că citindu-le și recitindu-le au darul de a readuce în prezent
perioada copilăriei, benzile desenate reprezintă o altfel de lectură.
Bibioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește joi, 12 iulie, în sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 16:30, o conferință interactivă în cadrul proiectului cultural
Cultura violenței și violența culturii. Evenimentul este organizat de Clubul Româno-Arab de
Cultură și Presă în parteneriat cu Asociația C.R.O.N.O., A.C.S.M.P.D.R., Asociația EUROM Construct, Asociația Vasiliada, Asociația Global Help și Centrul de Resurse Civice Constanța.
Conferința va fi susținută de jurnalistul Ahmed Jaber, coordonatorul proiectului, membru al Clubului Româno-Arab de Cultură și Presă, și reprezintă o oportunitate de interacțiune pe teme interculturale și de dezbatere a unor subiecte de larg interes din perspective diferite. Accesul la conferință este liber.
Invitați:
prof.univ.dr. Mioara Roman ; Dorothea Ionescu, jurnalist.

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește luni, 30.07.2018, lansarea volumului Periprava. Ultimul liman, al scriitorului Nicolae Tătulescu.
Evenimentul va incepe la ora 17.00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu” și se va bucura de prezența invitaților Constantin Pădureanu și Dan Ionescu. Vorbind despre cartea sa, autorul Nicolae Tătulescu spune ca reprezintă un omagiu adus vieții, spiritului, familiei și prietenilor.
Liman de ape… limanul din noi, suflete încremenite în veșnicie… speranțe nerostite… Fiecare
purtăm în suflet propriul nostru liman spre care… ne scurgem inevitabil, mai mult sau mai
puțin grăbit, mai mult sau mai puțin fericiți… Unii vor ajunge acolo, mai târziu sau poate prea
curând…, alții n-or să-l atingă niciodată. De aceea, atunci când iarna vieții ne va îmbrățișa pe
fiecare dintre noi trebuie să o primim cu optimism și speranță pentru că a îmbătrâni este un
privilegiu și nu o obligație. Haideți să ne păstrăm forța interioară, să fim altruiști, să fim deschiși și să îndrăznim să ne avântăm acolo unde nu am mai fost niciodată pentru că înălțimile
sunt făcute pentru a fi urcate. (Nicolae Tătulescu)
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