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Zi de luni cu gândul la evenimente deosebite. Alături de Ada și 

Călin a fost prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu, cu noutăți 

despre colocviul PATRIMONIUL CANONIC – SUPORT AL 

VITALITĂȚII ȘI DIVERSITĂȚII CULTURALE. 

Cel de-al 7-lea Colocviu Internațional este organizat de 

CODFREURCOR (Colegiul Doctoral Francofon Regional în 

Domeniul Științelor Umaniste), în colaborare cu Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și Asociația 

Bibliotecarilor din România – Filiala Suceava, în perioada 4 – 6 

aprilie, la Suceava. 

Prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu: ”Acest colocviu este 

organizat de Biblioteca Universității ”Ștefan cel Mare”, în primul 

rând, și este la a III-a ediție. Anul acesta am venit cu axa 

Colegiului Doctoral Francofon, din Europa Centrală și Orientală, 

pentru că Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava face parte 

din acest colocviu și am îmbogățit Colocviul Bibliotecii care este 

dedicat Zilei Bibliotecarului, Zilei Drepturilor de Autor, și Zilei 

Internaționale a Cărții de pe data de 23 Aprilie. I-am adăugat 

această dimensiune doctorală, am adus Colegiul Universitar 

Francofon Doctoral din Europa Centrală și Orientală, ca o nouă 

axă, pentru a atrage cercetători, într-o activitate de cercetare 



regională. ” 

Colocviul se dorește a fi un spațiu al dialogului aflat sub semnul 

DIVERSITĂȚII, bazat pe un potențial cultural și intelectual 

puternic, aflat în așteptarea descoperirii și a valorizării sale în 

instituția numită Bibliotecă. Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a devenit un nod de atractivitate și un centru de creștere 

și dezvoltare a entităților creative, ca forme fundamentale ale 

societății bazate pe cunoaștere. 

Iar în cadrul ei, Biblioteca academică a putut dezvolta, 

independent sau în parteneriat, o serie de forme de dialog și 

schimb de practici, precum: simpozioane naționale cu participare 

internațională, întâlniri cu autorii cărților, ateliere, dezbateri, 

seminarii, mese rotunde, având ca scop, pe de o parte, 

cunoașterea sau promovarea actului cultural, iar pe de altă parte, 

interesul tuturor celor care doresc să dezvolte un dialog cultural 

și științific. 

Organizarea colocviului, în colaborare cu Colegiul Doctoral 

Francofon Regional în Domeniul Științelor Umaniste, constituie 

o nouă abordare a acestor reuniuni, care au ca scop apropierea 

cercetătorului – ce poate fi tânăr cercetător, dascăl, formator, 

colaborator al bibliotecii, sau pur și simplu un CITITOR pasionat 

de lectură, al spațiilor cărții clasice sau al colecțiilor virtuale. 

Mai mult despre evenimentul, care se va desfășura în perioada 4-

6 aprilie, aflați în interviul de mai jos: 

https://vivafm.ro/2019/04/01/colocviul-patrimoniul-canonic-

suport-al-vitalitatii-si-diversitatii-culturale-la-usv/ 
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Biroul francez (Aleea Ion Grămadă, nr. 1-3) organizează o nouă 

după-amiază dedicată francofonilor şi francofililor. Miercuri, 3 

aprilie 2019, de la ora 17:00, va avea loc cursul de limbă 

franceză „Le français, c’est facile!”, destinat copiilor care doresc 

să se iniţieze în tainele limbii franceze. Săptămâna aceasta, lector 

univ. dr. Mariana Şovea şi lectorul de franceză Maxence Caron 

îşi propun să recapituleze împreună cu micii francofoni o parte 

din noţiunile învăţate la întâlnirile precedente şi să discute despre 

zilele săptămânii. Copiii sunt invitaţi să cânte, să deseneze, să se 

joace şi, în acelaşi timp, să înveţe noile noţiuni de limbă franceză 

împreună cu ariciul Léo şi prietenii lui. 

Începând cu ora 18:00, prof. dr. Petronela Munteanu, prof. dr. 

Cristina Hetriuc şi prof. Cristina Cojocaru, împreună cu elevii 

lor, propun publicului sucevean activitatea „Célébrons la 

francophonie ensemble!”. Dansul, muzica, poezia îşi dau mâna 

pentru a celebra plăcerea de a se exprima în limba franceză şi de 

a promova francofonia. 

Activitatea este realizată de elevii francofoni şi francofili din 

patru licee partenere şi face parte din seria de activităţi propuse 

în cadrul parteneriatului şcolar (iniţiat sub egida Inspectoratului 

Şcolar Suceava, reprezentat de inspectorul de limbi moderne 

Constantin Tiron) între Colegiul Naţional „Petru Rareş” 

Suceava, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul 

Naţional de Informatică„Spiru Haret” Suceava şi gazda 

evenimentului, Biroul Francez. 



Intrarea este liberă. 
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În weekend s-au disputat trei meciuri din ultima etapă din 

sezonul regulat al Ligii Naţionale de handbal, rundă în urma 

căreia s-a stabilit şi clasamentul final al play-out-ului, dar şi cu 

câte puncte pleacă fiecare din cele şase echipe în lupta pentru 

menţinerea în primul eşalon. Universitatea Suceava a reuşit să se 

impună în faţa propriilor suporteri în disputa cu CSM Focşani, 

scor 31 – 27, o victorie cu ajutorul cărei a terminat sezonul 

regulat pe locul 10 şi va începe turneul play-out de pe locul doi, 

cu patru puncte. 

CSM Făgăraş a câştigat acasă cu Bacăul, scor 32 – 21, şi a 

terminat pe locul 11, la egalitate de puncte cu Suceava, care are 

avantajul meciurilor directe. HC Buzău a pierdut la Călăraşi, 22 

– 37, şi a terminat pe 12, urmată de Bacău, pe 13, şi 

Universitatea Cluj, pe locul 14, ultimul din Liga Naţională. 

Miercuri vor avea loc şi celelalte patru meciuri din ultima etapă a 

returului, care vor stabili ţintarul în turneul play-off. La finalul 

play-out-ului, ultimele două clasate vor retrograda direct, 



următoarele două, locurile trei şi patru, vor merge la turneul de 

baraj alături de echipe din divizia secundă, iar primele două 

clasate se vor menţine direct pentru următorul sezon din Liga 

Naţională.    
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Într-un meci contând pentru etapa a XXVI-a, CVSU Suceava – 

CSM Focșani 31 - 27 

 


