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Suceava Recent, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” și Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Mare” au semnat primul Protocol de 

colaborare cu Societatea Bibliotecarilor Bucovineni din Cernăuți, 

reprezentată de domnul Vladimir ACATRINI, președintele 

Societății. 

Protocolul încheiat are în vedere, în primul rând, participarea, pe 

bază de reciprocitate, a bibliotecarilor bucovineni la manifestări 

specifice comune (lansări de carte, simpozioane, saloane de carte, 

…), dar și satisfacerea cerințelor de lectură în limba maternă. 

În acest scop, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava și 

Biblioteca USV demarează o campanie de strângere de cărți în 

limba română ce vor fi donate, cu sprijinul Societății 

Bibliotecarilor Bucovineni din Cernăuți, bibliotecilor locale din 

regiunea Cernăuți. 

«Lansăm un călduros apel către toți sucevenii iubitori de CARTE 

pentru a ni se alătura în această campanie ce se adresează 

românilor noștri din afara granițelor țării. În cadrul acestei 

campanii, care se va desfășura în perioada 1 martie – 1 iunie 2020, 

încurajăm donațiile de carte nouă, apărută între 2015-2020. 

Persoanele care doresc să sprijine această inițiativă se pot adresa 

celor două biblioteci sucevene, în fiecare dintre acestea fiind 
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organizat câte un punct de colectare deschis zilnic, între orele 9.00 

– 14.00», se arată într-un comunicat transmis redacției. 
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Local 

La finele lunii februarie, Teatrul studențesc „Fabulinus” aduce pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” a Universității din 

Suceava o nouă reprezentație a piesei „Țîba”, în regia lui Cosmin 

Panaite. 

Spectacolul este programat de la ora 19.00, pe 28 februarie, iar 

intrarea este liberă. 

„Spectacolul este un discurs ironic și autoironic despre teatru și 

metehnele sale, descrie experiența de lucru pentru un spectacol și 

dezvăluie din culisele relației dintre un regizor și actori. Ca în 

orice comedie, lucrurile degenerează, spre deliciul publicului; în 

cazul nostru, disfuncționalitățile prezentate își propun să și 

chestioneze diferitele feluri de a <face teatru>. Țîba (n.r. 

interjecție, folosită de obicei pentru a alunga câinii), foarte puțin 

după câteva <scene> de William Shakespeare, este o comedie care 

sfârșește serios, finalul fiind dedicat fericiților și sărmanilor 

îndrăgostiți”, transmite Casa de Cultură a Studenților, organizator 

al spectacolului. 

Distribuția: Artiom Creț în rolul lui Nic Beton, Carolina Neagu 

este Oana Joacăbine, Costin Bucătaru - Regizorul, Luminita 

Andruh - Floarea Bețivu, Ludmila Mihai - Sufleurul, Polya Zubati 

- Daniela Capdefier, Felicia Malai - Luminița Întunerec, Elian 

Agache - Gigel Potrivitu. 



Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava, este regizorul și coordonatorul acestui proiect realizat de 

Universitatea din Suceava și Casa de Cultură a Studenților 

Suceava. Acesta se află la a treia colaborare cu trupa Teatrului 

Studențesc Fabulinus, după spectacolele „Pisica verde” și 

„Cosmic”. 

Echipa tehnică - lumini și sunet: Ilie Doroftei & Ionuț Flutur. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava, este regizorul și coordonatorul acestui proiect realizat de 

Universitatea din Suceava și Casa de Cultură a Studenților 

Suceava. Acesta se află la a treia colaborare cu trupa Teatrului 

Studențesc Fabulinus, după spectacolele Pisica verde și Cosmic. 
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________ Colonelul Dan Hoffman, fost șef la Pașapoarte, IPJ și ISU 

Suceava, a fost hirotonit preot duminica trecută de Arhiepiscopul 

Pimen al Sucevei și Rădăuților, informează Obiectiv de Suceava. 

Hirotonia a avut loc la Mănăstirea Râșca, unde Părintele Dan 

Hoffman îi va sluji de acum înainte lui Dumnezeu. 

Fostul colonel a ieșit la pensie în urmă cu câțiva ani, a urmat 

cursurile Facultății de Teologie, iar în prezent predă la 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. 

Este al doilea șef al Serviciului de Pașapoarte Suceava care devine 

preot, după fostul colonel Gheorghe Cocan care a ocupat această 

funcție imediat după Revoluție. 

 


