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Colectivul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), alături de profesori și studenți de la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării (FLSC), invită sucevenii miercuri, 15 

ianuarie 2020, începând cu ora 9.00, la manifestările incluse în 

cadrul „Zilelor Eminescu la USV – 2020”, sub semnul Zilei 

Culturii Naționale. 

De la 9.00, programul începe cu depunere de jerbe la bustul 

Poetului din Parcul „Mihai Eminescu”, lângă Biserica Sf. Nicolae; 

ora 10:00 - Dezbatere studențească „170 de ani cu Eminescu”, 

coordonator conf. univ. dr. Daniela Petroșel, Sala de Lectură 

„Mihail Iordache”, Corp A; ora 11:00 - Vernisajul expozițiilor de 

carte „Omagiu Poetului” (corp A și corp E) și filmul documentar 

„Eminescu, Veronica, Creangă” (1914), prezintă: Bibliotecar 

Despina Rotaru,Atrium, Corp E. 

De la ora 12.00 este programat un moment de muzică și poezie: 

„Dor de Eminescu”. Participă elevi, studenți și profesori de la: 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Grupul de Inițiativă 

al Românilor din Basarabia (GIRB), Casa de Cultură a Studenților 

Suceava (Trupa StArt), Atrium, Corp E. 

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Grupul de Inițiativă 

al Românilor din Basarabia (GIRB) și Colegiul Tehnic „Mihai 
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Băcescu”  Fălticeni, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților 

Suceava. 
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__________ În data de 15 ianuarie 2020, Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii „Mihai Eminescu” organizează Zilele 

Eminescu. Ediția de anul acesta este dedicată aniversării a 170 de 

ani de la nașterea poetului. 

Manifestările vor debuta la ora 10.30 cu un Te Deum ținut la 

biserica familiei Eminovici din Ipotești și depuneri de coroane la 

statuia poetului de la Memorial. 

Începând cu ora 11.00, în Amfiteatrul „Laurențiu Ulici” al 

Memorialului, vor avea loc mai multe activități dedicate Poetului. 

După cuvântul de salut al gazdelor și oficialităților, între orele 

11.10 și 11.50, se va desfășura masa rotundă Eminescu – 170, la 

care se vor discuta următoarele subiecte: Imaginarul eminescian – 

o nouă ficțiune critică? (Mircea A. Diaconu; Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava); Problemele actualizării critice a lui 

Eminescu (Alex Goldiș; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca); Eminescologia și complexul operei neîncheiate (Doris 

Mironescu; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); N. 

Steinhardt despre Eminescu (Ioan Pintea; Biblioteca Județeană 

„George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud). 

[…] 
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Pg.8 Mamele tinere cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani care se află 

în concediu de maternitate sau care nu s-au reintegrat în câmpul 

muncii, după terminarea concediului de maternitate, pot participa, 

gratuit, la o serie de cursuri care să le sporească șansele de 

angajare. 

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului Mommypreneurs, 

iar mămicile pot să aleagă între două programe, în funcție de 

preferințele lor în carieră: instruire antreprenorială și competențe 

digitale. 

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 în acest moment pe piață la un 

nivel care nu necesită o experiență anterioară extinsă în domeniul 

IT. Conținuturile instruirii vor fi furnizate și on-line, ceea ce va 

permite studiul individual după un program personal al fiecărei 

mămici. 

Cursurile încep pe 10 februarie 2020 și au o durată de 12 

săptămâni. 

Înscrierile se fac prin completarea unui formular pe site-ul 

proiectului https://mommypreneurs.eu/.   

Cursurile se țin în Campusul USV, Corp C. 
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Cursurile sunt susținute de lectori, angajați ai USV, afiliați la 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. 

Organizatorii cursurilor au încheiat un parteneriat cu un loc de 

joacă din municipiul Suceava, unde mămicile pot să-și lase copiii, 

în siguranță, cât timp sunt la cursuri. Este vorba despre Simply 

Kids, Suceava (Obcini, lângă Școala „Ion Creangă”). 

După finalizarea cursurilor, mămicile primesc o diplomă de 

participare eliberată de USV. Acest proiect este finanțat de 

Islanda, Lichtenstein și Norvegia, prin Granturile Spațiului 

Economic European (SEE) și Norvegiene. 

Proiectul a început în ianuarie 2019 și va fi implementat timp de 

24 de luni de către opt parteneri din șapte state europene: Cipru, 

Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România și Spania. 

 

 

 


