Spicuiri din activitățile
lunii septembrie:
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Cărticica pentru prichindei și copii mai
măricei. Ediția a IX-a



Lansare de carte: Reprezentare identitară
feminină în cultura
română - 17 septembrie 2018
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Trăind printre cărți.
Vol. VIII. Lansare de
carte 15.09.2018
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Personalități craiovene: V.G. Paleolog
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28 septembrie 2018
Nocturna bibliotecilor

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

Cea de-a doua ediție a proiectului Învățăm în bibliotecă , destinat elevilor din ciclurile primar și gimnazial demarează în această luna. Proiectul reunește cursuri
și activități educative și s-a bucurat de o deosebita
apreciere în rândul participanților la ediția anterioară.
Bibliotecarii vor desfășura cursuri și ateliere de limba engleză și limba spaniolă, activități care vor reuni
noțiuni de limbă și civilizație. Lista activităților și serviciilor viitoare rămâne deschisă, motiv pentru care
toți cei interesați de implementarea unui atelier educativ în cadrul proiectului sunt invitați la bibliotecă, la
serviciul Depozit General și Săli de lectură, în vederea
realizării unui acord-parteneriat de voluntariat.
În mod tradițional, întâlnirile se vor desfășura în fiecare zi de vineri, primele cursuri fiind programate începând cu data de 21 septembrie. Până la această dată,
lista înscrierilor este deschisă. La sfârșitul perioadei de
instruire, copiii vor primi certificate de participare.

Bi bl i ot e c a J u d e ț e a n ă
„Alexandru și Aristia Aman”
anunță lansarea celei de-a IX-a
ediții a proiectului Cărticica
pentru prichindei și copii mai
măricei. Proiectul se adresează preșcolarilor și elevilor,
clasele I-IV, din municipiul
Craiova. La înscrierile care se
desfășoară în intervalul 17-28
septembrie 2018 sunt invitate
să aplice exclusiv cadrele didactice.
Ediția din acest an debutează în data de 1 octombrie și estevstructurată în 19 teme
interactive. Proiectul este inițiat din dorința de a lărgi sfera preocupărilor celor mici, de a sprijini școala și familia în procesul de educație. Proiectul „Cărticica pentru prichindei și copii mai
măricei” este unul dintre cele mai de succes programe cultural-educative derulate la nivel local.
Prin amploare, frecvență și longevitate, proiectul desfășurat de compartimentul „Împrumut carte pentru copii și tineret” se numără printre cele mai populare inițiative ale Bibliotecii Județene
„Alexandru și Aristia Aman”. Anul 2018 este consacrat marcării Centenarului Marii Uniri de la
1918, motiv pentru care toate activitățile și atelierele de proiect programate să se desfășoare în
intervalul octombrie-decembrie 2018 sunt consacrate cunoașterii evenimentelor și obiectelor cu
valoare națională. Procesul de unificare națională săvârșit în 1918 va fi ilustrat prin desfășurarea atelierului de puzzle, în cadrul căruia va fi realizată harta istorică a României.
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Volumul Reprezentare identitară feminină în cultura română de Aurora Martin va fi lansat luni 17.09.2018, ora 16.00, în Sala “Marin Sorescu” a Bibliotecii Judeţene
“Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova. Vor prezenta volumul recent apărut la Editura
PRO Universitaria din Bucureşti prof. Carmen Făgeţeanu, prof. dr Dan Ionescu şi scriitorul Mihai Firică, moderatorul întâlnirii.Evenimentul este organizat de Academia Internaţională „Mihai Eminescu” şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Intrarea
este liberă.
Lucrarea de faţă reţine atenţia şi se remarcă, încă din primele pagini, printr-un plan
ideatic vast şi coerent, care acoperă o problematică ce se dovedeşte a fi actuală, având
consecinţe concrete asupra perceperii societăţii româneşti. (prof. univ. dr. Gheorghe
Ceauşu, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică)
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește în data de 15 septembrie, începând cu ora 10:30, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului
VIII de critice din seria Trăind printre cărți, autor Marian Barbu.________________
La evenimentul moderat de Mircea Pospai vor participa: Tudor Nedelcea, Mihai Duțescu, Dan Lupescu, Mihaela Albu, Gela Enea, Nicolae Bălașa.
Marian Barbu s-a născut în 29 septembrie 1939 la Milești, județul Dolj și este
critic și istoric literar, poet și prozator. Doctor în Filologie din 1976 și membru al Uniunii
Scriitorilor din România din 1986, Marian Barbu este cunoscut pentru cărțile „Romanul
de mistere în literatura română”, „Orașul la ora amintirilor”, „Câmpia nu este singură”,
„Aproapele nostru trădează”

Criticul de artă, omul de cultură V.G. Paleolog (nume de stare civilă Vasile
Georgescu) s-a născut la 23 septembrie 1891 în oraşul Craiova. La vârsta de şapte ani, este înscris la Şcoala Obedeanu din Craiova, unde face primele clase primare după care îşi continuă studiile elementare la Şcoala Sfinţii Voievozi din
Bucureşti, apoi cursurile Liceului Sf. Sava din Bucureşti. Îşi definitivează studiile la Sorbona, Paris. V.G.Paleolog debutează în ziarele din Bucureşti Viitorul,
Biruinţa şi Vocea Dreptăţii, în care publică poezii, recenzii, articole de atitudine,
fapt ce a făcut să fie remarcat de către cititori, dar şi de presa vremii. Parisul,
oraşul lumină, visul multor intelectuali români, l-a fascinat şi s-a îndrăgostit de
el, fapt ce a făcut să trăiască o lungă perioadă a vieţii sale, încadrându-se destul
de bine în boema pariziană. De aceea, în anul 1906, la vârsta de 25 de ani, a publicat la Paris, La Revue de la Roumanie Latine, în care pleda pentru apropierea
politică cu Franţa. În acelaşi timp, și-a manifestat atitudinea sa antidinastică,
faţă de forma de monarhie din România, fapt ce i-a adus mai multe neajunsuri,
ca urmare a orientării sale politice din acei ani.

Eminent cercetător al vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi, admirat de americanul Sidney Geist, aflat în vizită
la Craiova. Cunoscându-l îndeaproape pe marele sculptor, atât în timpul de creaţie, cât şi al discuţiilor zilnice şi-a
împărţirii împreună a prânzului sau a cinei, de cele mai multe ori neîndestulătoare, figura luminoasă a lui Constantin
Brâncuşi s-a întipărit adânc în conştiinţa celui ce avea să devină un reputat critic de artă în materie, un mare cercetător al operei titanului de la Hobiţa.
V.G.Paleolog şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării operei şi vieţii lui Brâncuşi. Prima scriere despre Brâncuşi o publică în
anul 1938 şi priveşte formarea tânărului sculptor la Şcoala Industrială din Craiova (astăzi Colegiul Naţional Constantin
Brâncuşi) şi la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti. Opera: Sfârşitul României (1927); Constantin Brâncuşi (1938); Introducere în studiul critic al operei picturale de la Sf.Gheorghe-Nou a lui Eustaţiu Stoenescu (1941); Imaginea poetică colorată
la Al.Macedonski (1944); Tratat despre pictură (1947); Erik Satie şi noul muzicalism (studiu).
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Demarată cu mult entuziasm în 2011, Nocturna Bibliotecilor, proiect desfășurat la nivel național sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR), s-a constituit încă de la începuturi într-o acțiune de promovare a lecturii și bibliotecilor publice. Organizat neîntrerupt la
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” cu titlul “O
noapte în bibliotecă”, proiectul reprezintă cea mai bună ocazie de a
cunoaște biblioteca, serviciile pe care le oferă și spațiile în care își
desfășoară activitatea. An de an, la sfârșitul lunii septembrie, potrivit tradiției, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” își
deschide larg porțile pentru public. În cea mai „lungă zi a anului”,
biblioteca se lansează într-o amplă încercare de promovare a lecturii și a misiunii bibliotecarilor care lucrează pentru comunitate.
Craiovenii sunt invitați la nocturnă, vineri - 28 septembrie -, începând cu orele 18.00, printre actiunile
propuse regăsindu-se expoziții de carte, documente, desene și pictură, vizite și prezentări tematice pentru sălile și
secțiile bibliotecii, ateliere de jocuri de strategie, colorat, hand-made, audiții muzicale și vizionări de filme și documentare istorice.
Mai multe clase de la Colegiile „Frații Buzești” și „Elena Cuza”, dar și de la Școala Gimnazială
„Gheorghe Țițeica” din Craiova și-au anunțat participarea la activitățile educative organizate de Secția de împrumut carte adulți. Acțiuni precum „Spectacolul literaturii”, „Trecut, prezent și viitor în siguranță!”, „Craiova în anul
Marii Uniri” sau „Bibliotecar pentru o noapte” sunt doar câteva dintre proiectele planificate pentru copii. De asemenea, tot pentru copii au fost pregătite un club și un atelier interactiv de învățare a limbii engleze, sesiuni de facepainting, dar și tradiționalele jocuri ale copilăriei: “Șotron”, “Elastic”, “Prinselea” și „Țară, țară, vrem ostași” la
care poate participa oricine. Bibliotecarii de la Depozit general și săli de lectură, respectiv Mediatecă și American
Corner au inclus în programul evenimentului și „Vânătoarea de povești”, o fascinantă incursiune în lumea basmelor copilăriei, la care sunt invitați să participe copiii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani, dar și acțiunea „Fii bibliotecar pentru o noapte!”, o experiență inedită cu ceea ce înseamnă meseria de bibliotecar în zilele noastre. Indiferent
de vârstă și preocupare, participanții sunt invitați să asiste și la prezentarea dedicată „eLibraryusa”, biblioteca online a Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.
Pentru că anul 2018 este consacrat marcării Centenarului Marii Uniri de la 1918, cele mai multe dintre
proiectele propuse de Secția de împrumut carte copii și tineret/Ludotecă pun în valoare semnificația și relevanța
evenimentului istoric săvârșit în urmă cu un veac. Astfel, copiii sunt invitați să participe la ateliere de îndemânare –
confecționarea Steagului României, crearea de cocarde și brățări în culorile drapelului, dar și realizarea hărții României cu ajutorul pieselor de puzzle. Cunoștințele de cultură civică și istorie vor fi testate în cadrul unui inedit
interactiv în cadrul căruia copiii vor dezlega rebusuri.
O noapte în bibliotecă înseamnă și numeroase filme istorice și documentare – cele mai multe dintre acestea dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918 -, la fel cum înseamnă și expoziții tematice de carte. Cei care vor
ajunge la biblioteca vor avea posibilitatea de a vizita nu mai puțin de cinci expoziții de sine stătătoare. Expoziția cu
titlul „Memorabilul an 1918 în Colecții Speciale” va grupa atât cărți de o valoare inestimabilă ieșite de sub tipar
în urmă cu exact 100 de ani, cât și lucrări privitoare la semnificația locală, națională și internațională a Marii Uniri
de la 1918. Expoziții de carte, documente și publicații subsumate marcării Marii Uniri vor fi organizate și în cadrul
Bibliotecii „Acad. Dinu C. Giurescu”, dar și în Biblioteca Exilului Românesc din Paris „Acad. Basarab Nicolescu”,
aceasta din urmă constituită din elemente provenite din colecțiile „Basarab Nicolescu” și „Leonid Mămăligă”. Expoziția și un film de prezentare dedicate lui Vintilă Horia vor fi, de asemenea, disponibile pentru vizitatori.
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