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În sprijinul dvs. : 

 Un bogat fond de pu-
blicaţii pe suport tradi-
ţional 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 specia-

litate în domeniul bi-
blioteconomiei şi ştiin-
ţei informării 

       Fondurile Muzeului Cărții și Exilului Românesc de 
la Craiova se îmbogățesc cu impresionanta colecție 
donată de Andrei Șerban - regizor de teatru, operă 
și profesor de actorie și regie. Donația conține nu-
meroase mărturii ale vieții culturale din exil: afișe, 
cărți, note personale în legătură cu diferite spectacole 
de teatru și operă, caiete de regie, indicații din timpul 
repetițiilor, materiale pregătitoare, fonduri documenta-
re pentru spectacole, numeroase interviuri apărute in 
diverse publicatii prestigioase, cronici si extrase din 
presa internatională, fotografii personale și profesio-
nale, corespondență, casete VHS, DVD-uri, CD-uri, 
precum și alte bunuri culturale și obiecte personale. 

 Muzeul Cărții și Exilului Românesc își afirmă în permanență vocația de 
platformă modernă de reunire, conservare și promovare pentru cele mai importan-
te cărți, opere, documente, obiecte de artă și sculptură create de românii din afara 
României.   

 „Am auzit despre Muzeul Exilului de la academicia-
nul Basarab Nicolescu, care a avut ideea să-mi propună să 
donez o mare parte din arhivele personale. Domnia sa mi-a 
descris în termeni extrem de entuziaști oferta care i s-a fă-
cut de către Biblioteca «Aman» din Craiova pentru a partici-
pa la înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc, o 
inițiativă în premieră în România. Inițiativa mi s-a părut 
binevenită. Cei care sunt interesați de activitatea mea de 
peste jumătate de secol în SUA și în lume vor avea acum 
posibilitatea să cerceteze direct toate documentele donate: 
zeci de spectacole surprinse pe peliculă, fotografii și afișe de 
sală, foarte multe reviste și ziare care cuprind cronici de 
spectacole realizate, dar și înscrisuri și documente despre 
activitatea didactică de la Columbia University, activitate 
care s-a întins pe parcursul a 26 de ani“, a declarat Andrei 
Șerban.  

 La momentul actual, patrimoniul Muzeului 
Cărții și Exilului Românesc este alcătuit din urmă-
toarele fonduri și colecții personale: acad. Basarab 
Nicolescu, Mircea Eliade, Vintilă Horia, Paul 
Barbăneagră, Leonid Arcade, Cicerone Poghirc, Șer-
ban Popa, Mircea Milcovitch, Maria Mesterou, Con-
stanța Buzdugan, Ileana Vulpescu, V. Veliman, 
acad. Dan Berindei și acad. Dinu C. Giurescu.  
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 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” primește în data de 7 august 
vizita micuților artiști din localitățile Balș și Vulpeni, județul Olt, înscriși în programul 
„Școala de vară”. În timpul vacanței de vară, copiii studiază pictura, îndrumați de profe-
sori de la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, din Craiova. Cei 30 de copii cu vârste cu-
prinse între 5 si 16 ani, vor vizita Biblioteca Exilului Românesc din Paris „Basarab Ni-
colescu” cu ale sale cărți și reviste rare. În depozitul Bibliotecii Județene „Alexandru și 
Aristia Aman”, copiii vor avea ocazia să vadă rafturile monobloc și sistemul performant 
de depozitare a cărților. Un alt punct de atracție pentru micuții artiști îl constituie Casa 
Memorială „Elena Farago”, unde vor primi cadouri ce le vor aminti de această vizită. 

 „Școala de vară” de la Vulpeni este un proiect ambițios al Bibliotecii comunale Vulpeni, aflat deja la a noua ediție. 
În cadrul acestui proiect, care se desfășoară în parteneriat cu Biblioteca Orășenească „Petre Pandrea“ Balş și Liceul de Arte 
„Marin Sorescu”, din Craiova, copiii studiază pictura, dar și tehnici de modelare. 

 Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova cu sprijinul Consi-
liului Local şi al Primăriei Municipiului Craiova, organizează în perioada 
01-31 august 2018, ediţia a VI-a a Simpozionului Internaţional de Sculp-
tură Drumuri Brâncuşiene. Cinci artişti din patru ţări vor transforma 
timp de o lună cea mai puternică marmură din România şi una dintre 
cele mai apreciate din Europa în cinci opere de artă. Sub egida Anului 
European al Patrimoniului Cultural, ediţia de anul acesta se înscrie în 
tema dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918.  

 Continuă - pe tot parcursul lunii august -, cea de-a X-a ediție a proiectului cultural 
”Biblioteca din vacanță”. În cadrul celor nouă activități de proiect propuse pentru elevii din ci-
clurile primar, gimnazial și liceal sunt înscriși 525 de copii. Cele mai bune audiențe au atras, în 
acest an,  atelierele de benzi desenate, desen, engleză și origami. Cele 144 ateliere educative 
ale proiectului sunt desfășurate de voluntarii Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”. 
Proiectul ”Biblioteca din Vacanță” este organizat de compartimentul ”Împrumut carte copii și 
tineret/ Ludotecă”, una dintre cele mai active și dinamice secții. „Biblioteca din Vacanță” este 
un proiect de suflet al Bibliotecii Județene Aman. Atenția nostră se îndreaptă spre cei mai mici 
utilizatori ai noștri, asigurându-le pe durata vacanței de vară activități în egală măsură recreati-
ve și educative. 

 În data de 31 august, se sărbătorește Ziua Limbii Române, atât de insti-
tuțiile culturale românești, cât și de asociaţiile şi organizaţiile româneşti din Ser-
bia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. Ca în fiecare an instituția 
noastră va marca această importantă zi prin lansarea unei invitații spre descoperi-
rea unor titluri pe care le găsiți în colecțiile noastre, printre care: Dicționarul de 
grai oltenesc, autor Dorina Bărbuț, Craiova, 1990; Eseu despre originea limbilor, 
autori Ion și Rodica Constanța Cârstoiu, Craiova, 2010; Ediția anastatică a Istori-
ei limbii române, Ovid Densusianu, Iași, 2010. De asemenea, puteți să studiați 
cărți vechi, precum Etymologicum Magnum Romanie: Dicționarul limbei istori-
ce și poporane, Bucuresci, 1886, de Hașdeu Bogdan Petriceicu.                         
Vă așteptăm cu drag! 
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Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”  
Strada Mihail Kogălniceanu 9, Craiova 200390.  Tel. 0251 522 393  newsletter@aman.ro 

 Cea de-a cincea ediție a Festivalului Puppets Occupy Street 
– Earth Edition se va desfășura în perioada 25 august – 1 septem-
brie 2018. Organizat de Teatrul Colibri, finanțat de Primăria și Con-
siliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autono-
me, instituțiilor de cultură, forțelor de ordine, voluntarilor și sponso-
rilor, Puppets Occupy Street este și în acest an, în ediția dedicată 
Pământului, un maraton al păpușilor și poveștilor care promovează 
diversitatea și complexitatea teatrului internațional de animație.  

 Până pe 1 septembrie 2018 se poate dona la atelierele și spectacolele din cadrul festivalului Puppets Occupy Street, pentru a susține 
programul ”Școala (re)face viitorul”, inițiat de ”Centrul Misionar-Educativ al Parohiei Oota”, cu sprijinul voluntarilor ACCES Oltenia. 
 Fondurile vor fi folosite exclusiv pentru a sprijini cu rechizite școlare copiii aflați în situații defavorizate, în vederea facilitarii accesu-
lui la învățământ! 

 Constantin Giurescu (n. 10 august 1875, satul Chiojdu, județul Buzău - d. 
15 octombrie 1918, București) a fost istoric și conferențiar de istoria modernă a românilor 
la Facultatea de Litere, Universitatea din București. Este primul dintre Giurăști, ampla sa activitate de 
cercetare a istoriei României fiind continuată de fiul său, acad. Constantin C. Giurescu, tată la rândul 
său al cunoscutului istoric Dinu C. Giurescu. De numele lor se leagă valoroasa donație a fondului 
personal de carte cu care Dinu C. Giurescu a avut dorința si amabilitatea să înzestreze bibliote-
ca Aman. Multe dintre exemplarele donate poartă amprenta și adnotările ilustrului academician Con-
stantin Giurescu.  

  Organizatorii unei noi ediții, a X-a, a îndrăgitului târg Gau-
deamus Litoral vă așteaptă zilnic, la Mamaia - piațeta ”Perla”,  în pe-
rioada 11-15 august. Intrarea este liberă.  

 La ediţia din acest an participă peste 30 de expozanţi, printre care se regăsesc majoritatea editurilor 
de top din România. Oferta este generoasă, atât din punctul de vedere al numărului de titluri disponibile, 
cât şi din cel al diversităţii domeniilor abordate, câştig de cauză având totuşi cartea „de vacanţă”, numai 
bună să vă însoţească la plajă. În intervalul amintit, vor avea loc foarte multe evenimente editoriale şi muzi-
cale (lansări şi prezentări de volume, concerte), adresate unui public variat ca domenii de interes şi vârstă, 
care vin să completeze în cel mai fericit mod programul celor care îşi petrec aceste seri la malul mării.  

Cota: 37/R39  821-93/Z26  91/A91  39/S23  

 

 

            Încurajați copiii să citeas-
că, citiți alături de ei, deoarece 
vacanța este un excelent prilej 
pentru aceștia, de a-și lărgi aria 
de cunoștințe, deprinderile, 
abilitatea de a selecta cele mai 
bune surse, plăcerea de a citi!  
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