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________ Admiterea de 

toamnă la USV 

începe pe 9 

septembrie 

www.intermediatv.ro 

05.09.19 
Actualitate Luni, pe 9 septembrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava demarează sesiunea de toamnă a 

concursului de admitere. Perioada de înscriere se 

derulează până în zilele de 13/16 septembrie, fără zilele 

de sâmbătă și duminică. 

 

Prof. 

Daniela 

Argatu 

Reprezentanți din 

Suceava, la 

Conferința 

Națională a 

Asociației 

Bibliotecarilor 

din România 

(ABR) 2019 

www.monitorulsv.ro 

10.09.19 

Local Evenimentul unic, de impact național - Conferința 

Națională a Asociației Bibliotecarilor din România 

(ABR) - manifestare culturală de amploare dedicată 

valorii biblioteconomiei românești, ajunsă la ediția a 

XXX-a, s-a desfășurat sub genericul „30 de ani de 

evoluție în bibliotecile românești”. Evenimentul a reunit 

bibliotecari din toate tipurile de biblioteci din România 

și s-a bucurat de prezența unor edituri de renume și 

invitați cu totul speciali. 

 

Co-organizatori ai acestui eveniment au fost Filiala 

ABR București, Biblioteca Centrală Universitara 

„Carol I”, Biblioteca Națională a României, Biblioteca 

Academiei Române, iar parteneri au fost Biblioteca 

Academiei de Studii Economice din București (ASE), 

Universitatea Politehnică din București și Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Softlink 

Central Europe - partener al comunității bibliotecarilor 

din România de peste 25 de ani. 

 



Lucrările acestei conferințe s-au axat pe rememorarea 

celor mai importante momente care au marcat evoluția 

bibliotecilor românești de la înființarea Asociației 

Bibliotecarilor din România, pe atunci ABIR) până în 

prezent și s-au desfășurat în cele trei plenuri, patru 

diviziuni și unsprezece secțiuni profesionale (programul 

integral al conferinței 

http://2019.abr.org.ro/index.php/organizare/programul-

conferintei?fbclid=IwAR06R-

cY89BnvFkjW1BxK_x93_rhd47QFKKTyF77Eq-

Wrew_fJg-DihRGVM).  

Această ediție jubiliară, în Anul Cărții, a debutat 

miercuri, 4 septembrie 2019, cu mesajul aniversar al 

Președintelui României, Klaus Iohannis, rostit de Ligia 

Deca, Consilier de Stat – Departamentul Educație și 

Cercetare, în Aulă Regala a Bibliotecii Centrale 

Universitare „Carol I” București. 

 

Cuvintele de salut au fost susținute de personalități 

marcante ale culturii române: prof. emerit dr. Mircea 

Regneală - președinte de Onoare al ABR, Carmen 

Mihaiu - director general al Bibliotecii Naționale a 

României, prof. Sorina Stânca - președinte al Asociației 

Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR), dr. Adriana Borună - președintele 

Filialei ABR, București și dr. Adriana Szekely - 

președinte al Asociației Bibliotecarilor din România 

(ABR). 

 

Un moment așteptat a fost lansarea “Tratatului de 

biblioteconomie. Indici “ București: Editura ABR, 

2019, realizat de către prof. univ. dr. Mircea Regneală. 

http://2019.abr.org.ro/index.php/organizare/programul-conferintei?fbclid=IwAR06R-cY89BnvFkjW1BxK_x93_rhd47QFKKTyF77Eq-Wrew_fJg-DihRGVM
http://2019.abr.org.ro/index.php/organizare/programul-conferintei?fbclid=IwAR06R-cY89BnvFkjW1BxK_x93_rhd47QFKKTyF77Eq-Wrew_fJg-DihRGVM
http://2019.abr.org.ro/index.php/organizare/programul-conferintei?fbclid=IwAR06R-cY89BnvFkjW1BxK_x93_rhd47QFKKTyF77Eq-Wrew_fJg-DihRGVM
http://2019.abr.org.ro/index.php/organizare/programul-conferintei?fbclid=IwAR06R-cY89BnvFkjW1BxK_x93_rhd47QFKKTyF77Eq-Wrew_fJg-DihRGVM


 

Moderatori au fost conf. univ. dr. Mireille Carmen 

Rădoi - director general al Bibliotecii Centrale 

Universitare „Carol I” și Cosmin Chelcea - fondatorul 

programului educațional național „Viața la pozitiv”. 

 

În aceeași zi s-au desfășurat și alegerile în cadrul 

secțiunilor profesionale. De la Suceava avem, în urma 

acestor alegeri, reprezentant în cadrul secțiuniiTehnici 

pedagogice în bibliotecă și CDI, în calitate de 

președinte, pe Daniela Argatu, profesor la CCD 

„George Tofan” Suceava. 

 

Joi, 5 septembrie 2019, lucrările au continuat la 

Biblioteca Națională a României – Sala „Mircea Eliade” 

și au avut un preambul impresionant: Acad. Răzvan 

Theodorescu - vicepreședinte al Academiei Române; 

prof. univ. dr. Mircea Regneală; Nicolaie 

Constantinescu - architect informațional cu proiecții 

asupra acestei profesii; Victor Miron - cunoscut pentru 

campania „Cărțile pe față”. 

 

Interesantă a fost și piesa de teatru „Dușmanul de 

dincolo de ecran”, prezentată de echipa de voluntari a 

Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște, din cadrul 

Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” 

Dâmbovița, coordonați de Vlăduț Andreescu. 

 

În aceeași zi au avut loc validarea atât a alegerilor din 

filiale, desfășurate în această primăvară, cât și a 

alegerilor din cadrul secțiunilor și diviziunilor 

profesionale, precum și cele ale consiliului director al 



ABR pentru următorii patru ani. Trebuie menționat că 

la Suceava, alegerile în filiala ABR s-au desfășurat pe 

30 mai 2019 la Biblioteca Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în urma cărora a fost aleasă noua 

conducere a acestei filiale: președinte – Anișoara Budui, 

bibliotecar Biblioteca Universității “Ștefan cel Mare” 

din Suceava, vicepreședinte – Lăcrămioara Andrei, 

bibliotecar Colegiul Național “Mihai Eminescu” 

Suceava, secretar – Adriana Gherasim, bibliotecar 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

De asemenea de la Suceava avem, în urma acestor 

alegeri, reprezentant în cadrul Consiliului Director al 

ABR, în calitate de membru pentru biblioteci 

universitare, pe Anișoara Budui, de la Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Ziua s-a încheiat cu ceremonia de decernare a premiilor 

și distincțiilor ABR. Premiul „Ioachim Crăciun”, care 

se acordă unui membru din cadrul Diviziunii Biblioteci 

universitare a Asociației Bibliotecarilor din România 

(ABR), a fost adjudecat de către Adriana Gherasim, 

bibliotecar Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (http://2019.abr.org.ro/index.php/premii-

si-diplome/premiul-ioachim-craciun). 

 

Diplome de recunoaștere a contribuției de-a lungul 

anilor în cadrul ABR au fost acordate sucevencelor 

Rodica Iordache, fostă directoare a Bibliotecii USV și 

Rodica Țîmpău, fost bibliotecar CCD Suceava. 

 



Vineri, 6 septembrie 2019, s-au organizat vizitele 

documentare la Palatul Parlamentului, Muzeul Băncii 

Naționale a României, Muzeul Municipiului București 

– Palatul Suțu, Casa Filipescu - Cesianu, Muzeul 

„Theodor Aman”, Muzeul „George Severeanu”, etc.. 

 

Le mulțumesc, în calitate de vicepreședinte ABR în 

ultimele două mandate, tuturor colegilor din Consiliul 

Director al ABR, organizatorilor, partenerilor, 

participanților, voluntarilor care au reușit să fie parte a 

acestui eveniment important, de reconectare la valorile 

unei nobile profesii: bibliotecarul. Le doresc succes 

noilor colegi în exercitarea mandatului lor în următorii 

patru ani, rezultate, stabilitate, bibliotecari împliniți, 

dezvoltarea profesiei și a ABR. 

 

________ 

 

Studenți și 

profesori 

americani au 

studiat la USV 

„realitatea 

granițelor din 

Europa de Est” 

 

www.crainou.ro 

09.09.19 

 

Actualitate Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit 

școala de vară itinerantă „The Borderlands between 

East and West: Romania, Moldova, and Ukraine”, în 

perioada 2-6 septembrie a.c. Evenimentul a fost 

organizat de Departament of Comparative History of 

Ideas, University of Washington din Seattle, SUA. 

Potrivit unui comunicat al USV, această suită de 

explorări socio-culturale examinează conceptul de 

multiculturalism și idealul coexistenței multietnice, 

„oferindu-le studenților americani șansa de a înțelege 

realitatea granițelor din Europa de Est”. 

„Granițe vechi, granițe mai noi, reale, imaginare, 

impuse, acceptate sau contestate, între est și vest, nord 



și sud, între UE și non-UE – toate au rolul de a deschide 

noi perspective asupra viitorului, fără însă a închide 

traumele trecutului” arată sursa citată. 

Comunicatul USV precizează că „studenții din Statele 

Unite ale Americii s-au bucurat la Suceava de 

cunoștințele și ospitalitatea profesorilor și studenților 

români. Periplul lor, destinat înțelegerii profunde și 

nuanțate a diversității culturale și etnice a acestei regiuni 

a lumii brăzdată de frontiere, va continua în Republica 

Moldova și în Ucraina”. 

Coordonarea activităților din regiunea Sucevei a fost 

realizată de decanul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, conf. univ. dr. Luminița Elena Turcu, care 

a cooptat în echipă specialiști în studii media și 

culturale, conf. univ. dr. Onoriu Colăcel, lector univ. dr. 

Codruț Șerban și lector univ. dr. Anamaria Gavril, dar 

și studenți, precum Andreea Filip și Tudor Lițcanu. 

________ Ediția a X-a a 

Concursului 

Național de 

Știință și 

Inginerie pentru 

Elevi RoSEF, la 

USV 

www.info-suceava.com 

09.09.19 

 

Educație La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut 

loc, în perioada 06 – 08septembrie 2019, ediția a X-a a 

Concursului Național de Știință și Inginerie pentru Elevi 

RoSEF. Concursul, care a fost organizat de 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea Științifică 

Cygnus pentru UNESCO, a reunit proiecte ale elevilor 

din 10 județe ale țării și un proiect al unei echipe de elevi 

din Belgia, grupate pe 4 categorii tematice (științe, 

științe aplicate, robotică și tehnologia informației) și 

două categorii de vârstă. Din juriul competiției au făcut 

www.monitorulsv.ro 

09.09.19 

 

www.suceavalive.ro 

09.09.19 

 

www.suceavanews.ro 

09.09.19 

 



www.newsme.ro 

09.09.19 

 

parte jurnaliști de știință, cercetători, inventatori, 

președintele juriului fiind jurnalistul și scriitorul 

Alexandru Mironov, Doctor Honoris Causa al USV, 

alături de Cristian Român, senior editor al revistei 

Știință și Tehnică. Manifestarea a beneficiatși de 

spirjinul financiar al Primariei Municipiului Suceava. 

Câștigătorii concursului RoSEF 2019 vor forma echipa 

reprezentativă a Românei pentru concursurile 

International Science and Engineering Fair (ISEF) din 

SUA, Environmental Science Fair (I-SWEEEP) din 

SUA, EUCYS (European Union Contest for Young 

Scientist), International Environment Sustenability 

Project Olimpiad (INESPO) din Olandași Expo Science 

International of International Movement for Leisure 

Activities in Science and Technology (MILSET). Pe 

lângă premiile obținute la juniori de Huțanu Iuliana 

Paula, de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, și 

Josanu Rareș Ionuț, de la Liceul Teoretic de Informatică 

Grigore Moisil, Iași, trebuie menționate, la categoria 

seniori, și proiectele altor elevi suceveni ce au fost 

recompensate cu medalii: Studiul terapiei anxietății 

sociale prin intermediul jocurilor video, TerraBike, 

Open NFC, Safer home better life, House kit, Compact 

Obstacle avoidance system for blind people, de la 

Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, Plante 

uitate – remedii pentru diabet, de la Liceul Teoretic 

Filadelfia din Suceava, Plants on Mars, project de la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. 

„Suceava este, de peste zece ani, promotorul celor mai 

interesante proiecte de știință ale elevilor din România 

www.svnews.ro 

09.09.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 

09.09.19 



și central în care se pregătește participarea României la 

competițiile internaționale”, a precizat prof. Victor 

Șutac, președintele Societății Științifice Cygnus. 

 

________ Mommypreneurs, 

un proiect 

inovativ care se 

adresează 

mămicilor aflate 

în concediu de 

maternitate sau 

celor care nu au 

revenit în câmpul 

muncii după 

terminarea 

acestuia 

www.radioas.ro 

09.09.19 

________ Trebuie să spunem că acest proiect este finanțat de 

Islanda Lichtenstein si Norvegia prin Granturile 

Spațiului Economic European (SEE) și 

Norvegiene. Proiectul a început in ianuarie 2019 si va fi 

implementat timp de 24 de luni de către 8 parteneri din 

7 state europene: Cipru, Italia, Lituania, Polonia, 

Portugalia, România si Spania. 

Romania este reprezentata in consorțiu de Universitatea 

Stefan cel Mare din Suceava care va instrui si susține un 

grup ținta format din 150 mame tinere cu vârsta 

cuprinsa intre 15 si 29 de ani. 

Grupul țintă va alege între 2 programe în funcție de 

preferințele lor în carieră: 

Instruirea antreprenorială va oferi abilitățile și 

cunoștințele de bază (juridice, financiare, de marketing, 

operațiuni, rețea) necesare dezvoltării ideilor de afaceri, 

lansării de startup-uri și comercializării produselor / 

serviciilor. 

Cursurile de IT se vor axa preponderent pe comerț 

electronic și web design. Subiectele care urmează să fie 

predate vor include cele mai solicitate abilități digitale 



in acest moment pe piață la un nivel care NU necesită o 

experiență anterioară extinsă în domeniul IT. 

Conținuturile instruirii vor fi furnizate si online ceea ce 

va permite studiul individual după un program personal 

al fiecărei mămici. Înscrierea la cursuri este deschisa si 

se face continuu pe site-ul proiectului prin completarea 

unui formular de înscriere. Cu doua săptămâni înainte 

de datele prevăzute pentru începerea cursurilor se face 

o selecție si sunt anunțate mamele selectate. 

Înscrieți-vă la cursurile de Antreprenoriat și 

Competente Digitale, pe site-ul proiectului, pana pe 25 

septembrie https://mommypreneurs.eu/ 

________ FILIT, la a VII-a 

ediție în 2019 

www.suplimentuldecultura.

ro 

09.09.19 

 

Actualitate Cea de-a VII-a ediție va avea loc în perioada 2-6 

octombrie la Iași, reunind scriitori, traducători, 

manageri culturali, editori, jurnaliști din întreaga lume. 

Organizatorii vor reveni cu alte nume prezente la 

festival. 

Invitați din douăsprezece țări la „Atelierele FILIT 

pentru traducători” 

Ajunse anul acesta la cea de-a V-a ediție, „Atelierele 

FILIT pentru traducători“ se desfășoară la Ipotești în 

perioada 3-12 septembrie 2019. Creat în 2015 de 

Muzeul Național al Literaturii Române Iași în 

colaborare cu Memorialul Ipotești – Centrul Național de 

Studii „Mihai Eminescu“, programul oferă un cadru de 

întâlnire și comunicare profesională pentru traducători 

din limba română într-o limbă străină. 

www.btbd.ro 

09.09.19 



La ateliere vor lua parte Johanna Bertóti (România, 

limba maghiară), Hristo Boev (Bulgaria), Angela 

Bratsou (Grecia), Florin Buzdugan (România, limba 

engleză), Maria Gabriela Constantin (România, limba 

maghiară), Jan Cornelius (Germania), Jean-Louis 

Courriol (Franța), Andrew Davidson-Novosivschei 

(S.U.A.), Anna Heinz (Germania), Rik Kiessling 

(Germania), Alexey Kubanov (Kazahstan), Patricia 

Lorenzana (Spania), Marija Markić (Croația), Ana-

Maria Surugiu (Austria), Francesco Testa (Italia). Li se 

vor alătura Florica Ciodaru-Courriol (Franța) și Ivan 

Pilchin (Republica Moldova), doi dintre cei șase 

beneficiari ai „Rezidențelor FILIT pentru traducători 

străini” din 2019. 

Atelierele propun o serie de mese rotunde la care se vor 

aborda dificultățile confruntării cu textele literare, dar 

și reflecții legate de strategiile de promovare a literaturii 

române în străinătate. Printre activități se numără 

traducerea unui poem de Mihai Eminescu și a unor 

extrase din operele autorilor români. 

Traducătorii vor avea ocazia să dialogheze cu poeții Ion 

Mureșan, Mina Decu și Florin Partene, invitați ai 

atelierelor CreativLit, organizate de Memorialul 

Ipotești. Duminică, 8 septembrie, se vor întâlni cu 

participanții la tabăra de interpretare a textului 

CreativLit, studenți de la Universitatea de Vest din 

Timișoara, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

[…] 

 


