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În data de 19 decembrie, ora 12:00, la Biblioteca Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc evenimentul „Omul și 

Cartea”. 

De această dată, invitați vor fi profesori de limba și literatura 

română care, înainte de 1989, au susținut cursuri de pregătire și 

de învățare a limbii române pentru tineri străini, înscriși la diferite 

universități din România. Invitații de onoare ai acestei manifestări 

tradiționale pentru Biblioteca USV sunt: prof. Xenia Bortă, prof. 

Cornelia Colomeischi, prof. Florica Diaconescu, prof. Maria 

Gavril, prof. Maria Grigoraș, prof. Ioana Leuștean, prof. Lucreția 

Lucuțar, prof. Emilia Manole, prof. Vasile Nechita, prof. Aurica 

Pintiliciuc. 

Evenimentul „Omul și Cartea” este organizat de Biblioteca USV, 

în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

Departamentul de Limba și Literatura Română. 

„Înființată în anul 1963, ca Institut Pedagogic, Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava a devenit o instituție menită să 

formeze specialiști în domeniul învățământului preuniversitar, 

cărora li s-au adăugat, din a doua jumătate a anilor ’70 ai 

secolului trecut, specialiști în domeniul ingineresc”, informează 

organizatorii. 



Aceștia au mai menționat că, începând cu anul de învățământ 

1976-1977, la Suceava a fost înființat anul pregătitor de limba 

română pentru studenții străini, tineri care au ales România pentru 

a se forma în diverse domenii. Numărul studenților originari din 

Grecia, Africa, China, Asia sau America Latină, inițiați în limba 

și cultura română și pregătiți să însușească tainele viitoarelor 

meserii la diverse universități din țară, a variat între 174 de 

studenți, în anul universitar 1976-1977, și 306 studenți, în anul 

1983-1984. Pentru pregătirea studenților străini, pe lângă cadrele 

didactice titulare ale fostului Institut de Învățământ Superior, au 

fost selectați și angajați profesori de limba română din municipiul 

Suceava, cadre didactice cu experiență și rezultate excelente la 

catedră. 

Profitând de întâlnirea cu foștii profesori de limba română ai 

Universității sucevene, colectivul Bibliotecii va organiza o 

expoziție cu manuale de limba română, precum și alte documente 

legate de acea perioadă. 

„În preajma sărbătorilor de iarnă, colectivul Bibliotecii USV, 

condus de prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, îi invită pe 

toți sucevenii legați, într-un fel sau altul, de universitatea 

suceveană, la această nouă întâlnire cu oameni speciali, cu 

intelectuali pentru care cuvântul matern, cartea românească și 

valorile spirituale ale neamului au fost instrumentele cu ajutorul 

cărora au generat în inimile și cugetele studenților străini 

dragostea și respectul pentru România”, au mai transmis 

organizatorii. 
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În perioada 24-27 noiembrie, studenți ai Facultății de Drept și 

Științe Administrative din cadrul Universității din Suceava, 

însoțiți de decanul Camelia Ignătescu și de alte cadre didactice, 

au efectuat o vizită de studiu în capitala administrativă a Olandei, 

Haga. 

La Haga își au sediul importante instituții internaționaledin 

domeniul justiției: Curtea Internațională de Justiție, Curtea Penală 

Internațională, Europol și Eurojust. 

Potrivit reprezentanților facultății, „orașul nu a fost ales 

întâmplător, Haga având o lungă istorie în elaborarea legislației 

supranaționale care guvernează relațiile între state și dreptul 

internațional privat.Din această perspectivă, orașul Haga a fost 

ales pentru că reprezintă un simbol al drepturilor omului și al 

justiției internaționale, în general”. 

Studenții și masteranzii de la toate specializările facultății, care au 

participat la un concurs de eseuri, au fost răsplătiți cu premii 

constând într-o vizită de studiu la Curtea Penală Internațională, 

instanță care este prima și singura Curte penală internațională 

permanentă. 

Vizita a reprezentat o bună ocazie pentru studenți de a se 

familiariza cu noțiunile de bază ale dreptului internațional și ale 

dreptului umanitar. În cadrul vizitei, studenții au învățat despre 

competențele Curții, care judecă exclusiv cauze asupra crimelor 

de genocid, asupra crimelor de război și asupra crimelor 

împotriva umanității și de agresiune și au avut ocazia să adreseze 

întrebări reprezentantei instituției, cu privire la activitatea Curții 



și rolul acesteia în prezent. Un punct important al vizitei l-a 

constituit studierea sălilor de judecată în care au loc procesele 

aflate pe rolul instanței. 

Vizita a coincis cu celebrarea Zilei pentru Eliminarea Violenței 

împotriva Femeilor, în care Procurorul general al Curții a 

apreciat, într-o declarație de presă, că întreaga comunitate 

internațională a devenit, în cele din urmă, conștientă de 

magnitudinea provocării și de necesitatea acțiunilor concrete și 

colective. În această notă, au fost punctate și alte aspecte de 

interes practic pentru studenți, care au avut ocazia să viziteze și 

Palatul Păcii, ce funcționează ca sediu al Curții Internaționale de 

Justiție, principalul corp judecător al ONU, al Curții Permanente 

de Arbitraj și al Academiei de Drept Internațional de la Haga. 
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Miercuri, 4 decembrie, Casa de Cultură a Studenților Suceava 

organizează un recital de pian la patru mâini cu Eugen 

Dumitrescu și Corina Răducanu. 

„Poveste muzicală... la patru mâini” se va desfășura pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universității din Suceava, de 

la ora 19.00. 

Potrivit organizatorilor, cei doi artiști au ales un program care 



 marchează două momente culturale deosebit de importante ale 

anului 2019: aniversarea celor 200 de ani de la nașterea pianistei 

și compozitoarei Clara Schumann și 50 de ani de la dispariția 

marelui muzician român Constantin Silvestri. Astfel, programul 

va cuprinde următoarele lucrări: Robert Schumann - Bilder aus 

Osten op.66 

Clara SCHUMANN – Marș; Constantin Silvestri - Jocuri 

populare românești din Transilvania op.4; Leon Klepper - Cântec 

și Dans; George Enescu/ Marius Sireteanu - Rapsodia română 

op.11 nr.2; George Enescu/ Marius Sireteanu - Rapsodia română 

op.11 nr.1. 

Prețul unui bilet este de 10 lei. Accesul studenților, elevilor și 

pensionarilor se face în mod gratuit, pe bază de invitație procurată 

de la sediul CCS, din str. Zorilor nr. 6 (lângă Auto Albina). 

Informații la 0752 092 606. 

 

 


