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Cine și-a imaginat vreodată că bibliotecile vor dispărea are 

astăzi răspunsul dat de realitatea vieții: de la Macron la 

Putin, de la Johannis la Trump, tema bibliotecii ca mediu 

propice formării generațiilor tinere este abordată nu doar 

pentru că aduce voturi, ci și pentru că orice conștiință de 

lider responsabil se confruntă cu adevărul pe care, din când 

în când, îl și recunoaște. 

Bibliotecile reprezintă o parte a lumii moderne, chiar una 

dintre cele mai interesante, diverse și „stabilizatoare” în 

același timp. Avem nevoie de ele deoarece aici e tezaurizată 

memoria umanității. 

Nu vom recurge acum, cu scuzele de rigoare, la niciun 

argument livresc de autoritate. Ne-am propus să vorbim 

cititorului despre Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, în relația ei directă cu beneficiarul. 

Biblioteca USV este o bibliotecă universitară, fără statut 

juridic special, direct coordonată de Rectoratul instituției de 

învățământ superior. Are o vechime de 55 de ani și e 

structurată pe principiile de organizare a unei biblioteci 

enciclopedice. Aceasta înseamnă că cititorul pășește în ea 

nu doar pentru a consulta carte științifică și academică, ci și 



beletristică, literatură pentru copii și alte documente. Pe 

lângă accesul la publicațiile existente în fondurile de bază, 

cititorii bibliotecii universitare beneficiază și de accesul la 

colecțiile de reviste de la cele mai mari biblioteci științifice 

din lume, precum SpringerLink, Web of Knowledge, 

Electronic Library (IEL), Forest Science Database. 

Biblioteca este dotată cu calculatoare performante pentru 

utilizatorii ei și acces la internet, iar serviciile de bibliotecă 

sunt gratuite pentru „familia academică”, adică utilizatorii 

din USV. Personalul didactic, doctoranzii și studenții 

beneficiază de serviciul împrumut interbibliotecar național 

și internațional. 

Biblioteca USV oferă și un număr consistent de volume la 

„raft deschis”, în cele 3 săli de lectură din corpurile A și E 

ale universității sucevene. 

Cu un număr de peste 300 000 de volume, Biblioteca USV 

s-a dezvoltat continuu. Accesul la documentele se face prin 

căutarea lor în catalogul electronic Aleph, accesând site-ul 

Bibliotecii la adresa www.biblioteca.usv. 

Inserată tumultului vieții studențești (deseori spațiile 

bibliotecii universitare sucevene se transformă într-o tribună 

de dezbateri cu prilejul lansărilor de carte, a expozițiilor și 

manifestărilor științifice, mese rotunde, simpozioane, 

ateliere, colocvii), Biblioteca oferă liniștea și confortul de 

care au nevoie toți cei care îi calcă pragul. 

Numărul cititorilor crește de la un an la altul, înregistrându-

se în fiecare an universitar între 5 000 – 6 500 de cititori 

activi. Promovarea ofertei educaționale a universității este 

http://www.biblioteca.usv/


de neconceput fără vizita la bibliotecă: „Porți deschise” spre 

cunoaștere pentru studenții anilor I, „Școala altfel”, 

Saloanele de carte, „Zilele Eminescu”, Expozițiile de carte 

organizate cu diferite prilejuri aniversare, întâlnirile cu 

profesorii universității și personalități culturale în cadrul 

evenimentului Omul și cartea, întâlniri de neuitat cu autori, 

simpozionul închinat diversității în Bucovina constituie doar 

o infimă parte a activităților desfășurate în „laboratorul de 

carte” al USV. 

Deschisă publicului sucevean și comunității academice în 

egală măsură, Biblioteca are propriile parteneriate cu 

biblioteci universitare din Ucraina și Republica Moldova, 

instituții culturale, media, cu administrația locală, 

promovând știința, dimensiunile culturale, artistice, 

turistice, folclorice a zonei. Deschiderea internațională se 

concretizează în protocoale de colaborare, în schimburi de 

experiență cu alte biblioteci din țară și străinătate, în fiecare 

an tot mai importante ca număr și valoare. Personalul 

Bibliotecii participă la Programul Erasmus + și a beneficiat 

de stagii de perfecționare în Polonia, Slovacia, Turcia, 

Bulgaria, Spania, Ungaria, Germania, Italia. 

Sistemul de transfer și schimburi de carte funcționează și 

dinspre Biblioteca USV către alte biblioteci din țară și 

străinătate, colecțiile se „împrospătează”, se completează, 

apar noi colecții pentru studiu și cercetare, astfel încât 

acestea au devenit valoroase și extrem de solicitate de către 

cititori. În fiecare lună, peste 10 000 de publicații circulă 

prin intermediul Serviciului de împrumut al Bibliotecii 



USV. 

Infrastructura Bibliotecii se află într-un proces permanent de 

modernizare și actualizare. Procesul de informatizare 

continuă. În acest an universitar, pentru utilizatorii 

bibliotecii au fost cumpărate 16 calculatoare și 40 de tablete 

prin proiecte europene. 

Lunile mai, iunie și iulie sunt luni de examene. Locurile în 

bibliotecă devin insuficiente, liniștea e prețuită mai mult ca 

oricând. Rețeaua bibliotecilor universitare este restrânsă, de 

aceea colaborările noastre cu bibliotecile publice sunt 

prioritare. 

Visăm la o Românie competetivă, în continuă dezvoltare în 

toate domeniile, cu oameni citiți și bine informați. 

Visăm la o Românie în care fiecare comunitate, mai mare 

sau mai mică, de la cartierul unui oraș până la satul mereu 

uitat de către cei care ar trebui să știe că și „cartea” 

reprezintă una dintre nevoile existenței umane, ar putea 

include o „lume a cărților”, în care cetățeanul obișnuit să 

vină cu plăcere pentru a uita de stresul cotidian și a pătrunde 

în lumea seducătoare a cărților. Visăm la o țară în care 

nevoia de lectură să fie recunoscută ca una din nevoile 

fundamentale, de zi cu zi, ale omului modern. Visăm la 

„caravanele de carte” nu doar în campanii (eventual, 

electorale….). Visăm la ziua în care vom alege să traversăm 

prin viață cu o carte în mână. 

Profesor universitar DHC Sanda-Maria Ardeleanu - 

Coordonator al Bibliotecii USV 



Bibliotecar prof. Stela Purici - Compartimentul 

Comunicarea Colecțiilor al Bibliotecii USV 
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Între 14 și 17 iunie 2018, 18 cursanți ai Lectoratului de 

limbă română de la Cernăuți, însoțiți de lector Gina Puică, 

au efectuat o aplicație practică în România, la invitația și cu 

sprijinul logistic și financiar al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV). 

Grupul a fost constituit din cadre didactice și studenți de la 

departamente tehnice și umaniste ale Universității Naționale 

„Yurii Fedkovici” din Cernăuți (UNYF), uniți de interesul 

pentru limba română, pe care o studiază ca începători sau ca 

avansați. 

Stagiul a fost unul mobil, permițând cursanților să ajungă în 

numeroase localități din Transilvania și din Bucovina, în 

special la Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Cluj, Vatra Dornei, 

Câmpulung Moldovenesc, Marginea, Sucevița, Rădăuți, și 

să înțeleagă direct și în profunzime diverse aspecte ale 

culturii românești de ieri și de azi. Au fost vizitate, între 

altele, muzee (Muzeul Unirii din Alba-Iulia, Muzeul Arta 

Lemnului din Câmpulung Moldovenesc), locuri interesante 

turistic și cultural, precum Salina Turda, mănăstiri 

(Sucevița). 

 Diversele vizite au răspuns interesului științific al 

cursanților (în special al cadrelor didactice specialiste în 

geografie, istorie, literatură universală și comparată, limbi 



străine etc.). 

Reamintim că Lectoratul de limbă română al USV de la 

Cernăuți a fost deschis în noiembrie 2014 în baza 

Protocolului de colaborare dintre USV și UNYF. În anul 

universitar în curs, numărul de cursanți înscriși este de 73. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare”, Corpul A, etaj I, a avut 

loc marţi, 19 iunie, vernisajul expoziţiei de grafică și pictură 

de final de an universitar a studenţilor suceveni care 

frecventează cursurile de arte vizuale organizate de Casa de 

Cultură a Studenţilor Suceava. Cursurile sunt predate de 

prof. Raluca Schipor, pictor - scenograf la Casa de Cultură a 



 Studenţilor. Vernisajul a debutat cu un moment muzical 

susţinut de Trupa Magdi' s Band (Magdalena Drăgoi, 

Thomas Drăgoi, Ștefan Constandache), de la Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, trei tineri foarte 

talentaţi, care au mai fost invitaţi de organizatori, pe 

parcursul serii de marţi, să interpreteze câteva piese, în 

aplauzele celor prezenţi la vernisaj. 

  

Tineri talentaţi, dornici să descopere tainele artei vizuale 

Se simeze au fost expuse 40 de lucrări, realizate în tehnici 

diferite, în cursul acestui an universitar, de nouă dintre 

cursanţii care frecventează Atelierul de Arte Vizuale al 

Casei de Cultură a Studenţilor. Prof. Raluca Schipor ne-a 

spus că și în acest an școlar a avut șansa de a descoperi 

studenţi de la diverse facultăţi, „care au o reală abilitate de a 

învăţa, și-au arătat talentul și disponibilitatea pentru a studia 

și pentru a învăţa cât mai multe din punct de vedere artistic. 

Mă consider extrem de norocoasă pentru că am reușit să iau 

contact cu acești studenţi și am reușit să îi determin, într-o 

măsură sau alta, să realizeze aceste minunate tablouri”. Pe 

simeze se află și câteva tablouri foarte reușite realizate de 

profesoara Raluca Schipor, care, însă, a vorbit la vernisaj 

doar despre studenţii - expozanţi, despre lucrările lor, tineri 

care au fost prezentaţi și aplaudaţi pentru talentul lor de 

întreaga audienţă. 

 Printre tinerele care au expus pe holul USV am întâlnit-o și 

pe Florinela Covașă, absolventă a Facultăţii de Știinţe ale 

Educaţiei, masterand - Consiliere Școlară și Educaţie 



Emoţională, care expune pentru al doilea an consecutiv 

lucrări realizate în Atelierul de Arte Vizuale a Casei de 

Cultură a Studenţilor. „Am descoperit pasiunea pentru 

pictură mai demult, doar că nu am avut curajul să vin la 

aceste cursuri. Din anul III de facultate, în 2017, m-am 

înscris la aceste cursuri de arte vizuale, deci este al doilea an 

pentru mine. Mi-am dat seama că vreau să-mi dezvolt 

această latură artistică și mi-am făcut curaj să mă înscriu la 

cursuri, să studiez pictura, și sunt foarte fericită. Mă bucur 

mult că se organizează aceste cursuri gratuite la USV 

Suceava”. Florinela Covașă, care a expus nouă lucrări la 

expoziţia de final de an universitar la USV, a completat că 

pentru ea este o oportunitate acest curs. „Este o confirmare a 

faptului că am o înclinaţie spre artă, spre acest domeniu, pe 

care aș vrea să îl dezvolt mai mult. Am lucrat mai mult pe 

pânză, în acrilic, dar am făcut și grafică pe carton. 

Profesoara Raluca Schipor ne-a «citit» pe fiecare, ne-a 

ajutat mult să ne creăm un stil al nostru, propriu”, a mai 

spus tânăra. Tablourile vor rămâne se simeze, în holul USV, 

Corpul A, etaj I, încă trei săptămâni, pentru a putea fi 

admirate, după care fiecare expozant își va lua lucrările 

acasă. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava intenţionează să îşi 

promoveze, pe autobuzele societăţii de Transport Public 

Local, oferta educaţională şi facilităţile pe care le poate 

asigura. Conducerea instituţiei academice  s-a adresat 

atât  TPL, cât şi autorităţilor municipale, cerând punerea la 

dispoziţiei, în acest sens, a unor suprafeţe gratuite pe două 



sau mai multe mijloace de transport călători. Potrivit prof. 

dr. univ. Mihai Dimian, ordonator de credite, reliefează că, 

în încercarea de a veni în întâmpinarea necesităţilor unei 

societăţi în continuă schimbare, USV este un pol de 

dezvoltare a regiunii şi municipiului, fiind într-o perpetuă 

dezvoltare şi extindere. „Considerăm că acest sprijin ar avea 

un efect benefic asupra noastră, a tuturor, întrucât un număr 

mai mare de studenţi, dar şi efervescenţa specific 

studenţească contribuie la bunăstarea şi prosperitatea 

întregului municipiu”, arată ordonatorul de credite al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Prof. dr. univ. 

Mihai Dimian, precizează că, în Iaşi, există un program 

comun al universităţilor, Primăriei şi companiei de transport 

călători, intitulat „Traseul universitar”, al cărui obiectiv este 

promovarea Centrului universitar, iar mijloacele de 

transport au staţii la fiecare dintre instituţiile de învăţământ 

superior. 

Cererea USV face obiectul unui proiect de hotărâre aflat pe 

ordinea de zi a şedinţei ordinare a deliberativului municipal, 

Darie Romaniuc, directorul TPL, arătându-şi 

disponibilitatea de pune la dispoziţie, pentru „un timp 

limitat, stabilit de Consiliului Local”, două autobuze, 

„pentru decorarea şi promovarea gratuită a materialului 

publicitar”. 
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Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS) 

pregăteşte pentru al şaselea an consecutiv competiţia 

sportivă „Spartachiada profesorilor”, eveniment dedicat 

angajaţilor din învăţământul preuniversitar. 



Parteneri ai evenimentului sunt: Inspectoratul Şcolar 

Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Fălticeni, 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Direcţia pentru Sport, 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal, Poliţia municipiului Suceava 

şi Tipografia Celestin. 

Pe 22 iunie este programată, de la ora 9.30, festivitatea de 

deschidere, pe esplanada Universităţii „Ştefan cel Mare”, 

aceasta fiind urmată de proba cea mai amplă, şi anume 

crosul profesorilor. 
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Echipa de handbal juniori IV a Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava, pregătită de antrenorul Florin Ciubotariu, a 

participat zilele trecute la turneul final al Campionatului 

Naţional, ce a avut loc la Baia Mare. Din păcate, sucevenii 

au avut ghinion şi au picat într-o grupă cu gazdele de la 

Minaur Baia Mare, ce la final au câştigat bronzul naţional, 

dar şi cu echipa ce avea să devină campioană a României, 

CSM Bucureşti. În primul meci, sucevenii au pierdut cu 28–

34 disputa cu băimărenii, după un joc echilibrat în prima 

parte ce s-a rupt după trei aruncări de la 7 metri ratate de 

CSU. În meciul doi, elevii lui Florin Ciubotariu au cedat cu 

24–36 în faţa celor de la CSM Bucureşti, o echipă care pe 

lângă titlu a dat şi patru jucători în echipa ideală a turneului. 

În ultima partidă din grupă, Suceava a câştigat cu 27–24 în 

faţa celor de la CSM Școlar Reşiţa şi s-a clasat pe locul trei. 

Mai apoi, în grupa secundară, CSU a pierdut cu 26–30 

meciul cu CSȘ Odorhei şi cu 18–21 cu AHC Dobrogea Sud, 

după ce sucevenii au condus cu 13–9 la pauză. În meciul 



pentru locurile 13–16, Suceava a învins CSȘ Făgăraş cu 31–

28, iar în ultima partidă a turneului, cea pentru locurile 13–

14, a pierdut în faţa Reşiţei la un gol, 19–20. 

La finalul turneului, antrenorul Florin Ciubotariu s-a arătat 

mulţumit de comportarea echipei în acest turneu final, dar 

şi-n tot sezonul. Mai mult, turneul final i-a arătat unde mai 

are de lucrat cu aceşti copii ce au fost pentru prima dată la 

un turneu final de handbal normal şi nu de minihandbal. 

 

 


