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În zilele de 22 și 23 februarie 2019, o delegație a Bibliotecii 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), coordonată de 

prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, din care au făcut parte 

Anișoara Budui, Adriana Gherasim, Stela Purici și Cristina 

Șutac, a participat la Seminarul internațional intitulat ”Obiectul 

științific reprezentând comoara națională a Ucrainei: stare, 

valorificare, conservare, perspective”. Bibliotecarele sucevene au 

dat curs invitației lui Mykhailo Zushman, directorul Bibliotecii 

Științifice a Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți. 

Menționăm că, de-a lungul anilor, bibliotecarii celor două 

departamente au avut posibilitatea să efectueze schimburi de 

experiență profesională, întâlnindu-se la Suceava și la Cernăuţi, 

în cadrul unor simpozioane, mese rotunde, realizând schimburi și 

împrumuturi de publicații metodico-științifice din colecțiile 

bibliotecilor. 

În cadrul întâlnirilor, prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu a 

purtat discuții cu conf. univ. dr. Galyna Zagaiska, șefa Catedrei 

de Filologie Română și Clasică, dr. Cristinia Paladean și dr. 

Felicia Vrînceanu, membre ale catedrei, privind organizarea 

Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu 



Coșeriu”, ce va fi găzduit de universitatea parteneră. 

De asemenea, la Lectoratul de limba română al USV la Cernăuți 

a avut loc o întâlnire cu un grup de elevi nord-bucovineni. 

Delegația din Suceava a donat bibliotecii Lectoratului cărți în 

limba română din literatura clasică, precum și reviste științifice 

publicate în cadrul Facultății de Litere și Științele Comunicării. 

La Biblioteca Științifică UNYF, la începutul seminarului, 

delegația suceveană a participat la inaugurarea expoziției de 

imagini intitulată „Da, Masaryk”, dedicată evocării personalității 

lui Tomáš Garrigue Masaryk, eminent om politic și de stat. 

În continuare, în Sala de Lectură a Bibliotecii Științifice din 

Cernăuți, delegația suceveană a participat la lucrările seminarului 

de specialitate. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Mykhailo 

Zushman, director al Bibliotecii Științifice a Universității 

Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți. 

Sesiunea de comunicări a debutat cu prezentarea lucrării 

„Comori ale culturii ucrainene în colecțiile Bibliotecii 

Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava”, susținută în 

limbile română și ucraineană de Sanda-Maria Ardeleanu și Stela 

Purici. 

Au fost enumerate documente tipărite, reprezentând comori ale 

patrimoniului ucrainean, păstrate în colecțiile bibliotecii, 

subliniindu-se importanța lor pentru procesul de cercetare și 

instruire. Pe lângă alte aspecte, s-a arătat că utilizatorii bibliotecii 

universității sucevene au posibilitatea să consulte lucrările unor 

cunoscuți autori ucraineni, tipărite în limba ucraineană sau 

traduse în limba română. 



În final, au fost expuse concluziile seminarului și formulate noi 

propuneri de colaborare între bibliotecile universitare din 

Cernăuți și Suceava. 

Delegaţia USV a participat și la lansările de carte românească 

organizate la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 

din Cernăuți. Una din cărțile prezentate la eveniment a fost 

cartea scrisă de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, „Reflecţii 

privind România Mare (zămislire, evoluţie, prăbuşire)”. Despre 

universitarul sucevean și volumele publicate de acesta a vorbit 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

„Participarea delegației sucevene la aceste evenimente confirmă 

deschiderea pe care o manifestă Universitatea din Suceava în 

planul colaborării cu partenerii din spațiul din afara Uniunii 

Europene, schimbul de idei, prezentarea bunelor practici, 

dialogul profesionist, contribuind la cunoașterea culturii, 

tradițiilor instituționale și obiceiurilor naționale ale celor două 

țări, la promovarea patrimoniului tipărit din România și 

Ucraina”, arată USV. 
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La invitaţia lui Mikhaylo Zushman, directorul Bibliotecii 

Ştiinţifice a Universităţii Naţionale „Yurii Fedkovyci” din 

Cernăuţi, o delegaţie formată din cinci reprezentante ale 

Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceavaa 

participat, în zilele de 22-23 februarie 2019, la Seminarul 

internaţional intitulat „Obiectul ştiinţific reprezentând comoara 



naţională a Ucrainei: stare, valorificare, conservare, perspective”. 

Cu această ocazie, a fost prezentată comunicarea „Comori ale 

culturii ucrainene în colecţiile Bibliotecii «Ştefan cel Mare» din 

Suceava”. 

Potrivit reprezentanţilor USV, „participarea se înscrie în 

programul de colaborare între Universitatea «Ştefan cel Mare» 

din Suceava şi Universitatea Naţională «Yurii Fedkovyci» din 

Cernăuţi, dezvoltând activităţile cuprinse în Protocolul de 

colaborare încheiat între ce două biblioteci universitare pe 

termen nedeterminat. În cadrul acestei cooperări, cele două 

biblioteci au realizat schimburi şi împrumuturi de documente în 

vederea informării ştiinţifice a cadrelor didactice, doctoranzilor, 

masteranzilor şi studenţilor celor două Universităţi”. 

Delegaţia care a participat la seminarul organizat de Biblioteca 

Ştiinţifică Universitară din Cernăuţi a fost formată din prof. univ. 

DHC Sanda-Maria Ardeleanu, directorul Bibliotecii USV, alături 

de bibliotecarele Anişoara Budui, Adriana Gherasim, Stela Purici 

şi Cristina Şutac. 
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Biroul Francez anunță că miercuri, 27 februarie 2019, la ora 

17:00, are loc activitatea săptămânală dedicată francofonilor și 

francofililor suceveni, „Le français, c’est facile!”. 

Potrivit organizatorilor, la această nouă întâlnire cu limba 

franceză, copiii vor aborda vocabularul necesar prezentării 

anotimpurilor, fiind ghidați de dna lector univ. dr. Mariana 

Șovea și de lectorul de limbă franceză, Maxence Caron. Printre 

activitățile propuse se vor număra jocurile, cântecele, fișele de 

colorat, dar și alte activități-surpriză pregătite de cei doi 

organizatori. 

În partea a doua a după-amiezei francofone, elevii Școlii 

Gimnaziale Vatra Moldoviței, îndrumați de dna prof. M. 

Georgeta Colban, pasionați de limba franceză, vor susține 

activitatea intitulată „La langue française en fête”.  

Ei vor încerca să demonstreze că „studiul limbilor străine este o 

premisă a educației moderne, o condiție a  multiculturalismului 

european, că fiecare limbă nouă cunoscută reprezintă o 

posibilitate de comunicare și o modalitate de cunoaștere și 

înțelegere multiculturală, limba vorbită fiind, de  fapt, o parte 

integrantă a identității și bagajului cultural al unei persoane”.  



Intrarea este liberă. 

 

 


