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Actualitate Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” şi Biblioteca Universităţii 

„Ştefan cel Mare” au semnat primul protocol de colaborare cu 

Societatea Bibliotecarilor Bucovineni din Cernăuţi, reprezentată 

de Vladimir Acatrini, preşedintele Societăţii. 

Potrivit unui comunicat al Bibliotecii Bucovinei, 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 etc.), dar 

şi satisfacerea cerinţelor de lectură în limba maternă. 

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

Biblioteca USV demarează o campanie de strângere de cărţi în 

limba română ce vor fi donate, cu sprijinul Societăţii 

Bibliotecarilor Bucovineni din Cernăuţi, bibliotecilor locale din 

regiunea Cernăuţi. 

„Lansăm un călduros apel către toţi sucevenii iubitori de Carte 

pentru a ni se alătura în această campanie ce se adresează 

românilor noştri din afara graniţelor ţării. În cadrul acestei 

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

încurajăm donaţiile de carte nouă, apărută între 2015-2020” , se 

arată în comunicatul Bibliotecii Bucovinei. 

Persoanele care doresc să sprijine această iniţiativă se pot adresa 

celor două biblioteci sucevene, în fiecare dintre acestea fiind 



organizat câte un punct de colectare deschis zilnic, între orele 9 – 

14. 

Gabriel 

Toderașcu 

500 de copii au 

participat la 

concursul 

„Spiridușii 

Atletismului” 

www.monitorulsv.ro 

17.02.20 

 

________ Sala de Sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava a 

răsunat, la finele săptămânii trecute, de chiotele micilor școlari 

care s-au întrecut la concursul „Spiridușii Atletismului”. Aproape 

500 de copii au fost prezenți la competiția care face parte dintr-un 

program finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului și 

Federația Română de Atletism, la inițiativa președintelui Florin 

Florea. 

[…] 

Sponsor principal a fost Asociația Bursa pentru Viață reprezentată 

de Aura Ștefănescu, iar printre studenții voluntari de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a aflat și Marius 

Musteață, vicecampion balcanic la aruncarea greutății și 

campionul României la tineret. Această inițiativă și-a îndeplinit 

toate obiectivele propuse de Federația Română de Atletism și 

Asociația Județeană de Atletism Suceava, copiii Şcolii 

Gimnaziale „Ion Creangă” participând cu bucurie și cu multă 

energie, ei fiind coordonați de doamnele învățătoare (Violeta 

Faliboga, Valentina Honceriu, Liliana Pasat, Dorina Fărtăiș, 

Ionela Koteles, Brândușa Gabor, Rocsana Străchinescu, Elena 

Dascălu, Liliana Dumitrana, Ștefania Matei, Daciana Flandorfer, 

Mariana Andreuță, Delia Dranca, Gabriela Popescu, Laura 

Varasciuc și Viorica Croitor). Asociația Județeană de Atletism va 

continua să promoveze sportul de masă în rândul elevilor prin 

diferite proiecte la nivelul unităților de învățământ din Județul 

Suceava, dar obiectivul final va fi de selecție pentru sportul de 
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performanță, a declarat președinta AJA Suceava, conferențiar 

universitar doctor, Elena Viziteu. 
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Local pectacolul de final „10 pentru folclor”, organizat sub egida 

„Suceava, 632 de ani de atestare documentară”, a reunit joi, 13 

februarie 2020, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, 

zeci de artişti din toată ţara. Spectacolul de final a fost finanţat de 

Primăria municipiului Suceava şi Consiliul Local Suceava. 

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, le-a oferit diplome de 

excelenţă şi medalii aniversare artiştilor Grigore Leşe, doctor în 

muzică, şi Marius Zorilă, dirijorul Orchestra Naţională „Valahia”, 

orchestră care a împlinit recent 9 ani de când funcţionează în 

această formulă. […] 

Aplauze, aprecieri 

Aprecieri au primit, de asemenea, interpreta de muzică populară 

Lavinia Goste şi dirijorul Marius Zorilă, împreună cu Orchestra 

Naţională „Valahia”, alături de artişti foarte îndrăgiţi de publicul 

cunoscător de folclor: Ancuţa Corlăţan, Loredana Streche, Viorica 

Lupu, Maria Luiza Mih, Dan Doboş, Bogdan Toma, 

poliintrumentistul Leonard Zamă, Florin Boita, Constantin 

Bahrin, Ovidiu Homorodean, Ansamblul Arcanul USV, Costinel 

Leonte, Sorin Filip, Călineştenii Țării Maramureşului, Grupul 

Vocal „Ai lui Ștefan, noi oşteni”, care, împreună, prin repertoriu, 

prin ţinută, prin atitudine şi onestitate faţă de public au reuşit să 

creeze un regal folcloric pe scena suceveană. 

[…] 



Povestea merge mai departe 

Organizatorii proiectului „10 pentru folclor” 2020: Primăria 

municipiului Suceava, Televiziunea Regională Intermedia, Casa 

de Cultură a Studenţilor Suceava, Asociaţia „10 pentru folclor”, 

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Consiliul Judeţean Suceava, 

Centrul Cultural „Bucovina”, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, cu sprijinul 

primăriilor din localităţile în care a poposit anul acesta Caravana 

folclorului. „Povestea merge mai departe, cu oameni de valoare şi 

oameni cu suflet mare. Aşa am pornit proiectul, şi aceasta este 

direcţia în care ne vom îndrepta. Ne străduim să facem lucrurile 

să funcţioneze la un nivel din ce în ce mai înalt, încât ora exactă 

în ceea ce priveşte folclorul să se dea de la Suceava. Mă bucur că 

la finala «10 pentru folclor» au venit foarte mulţi spectatori, foarte 

entuziaşti. Au stat alături de noi pe parcursul celor patru ore de 

spectacol şi au savurat întreg maratonul folcloric, cu invitaţi din 9 

zone folclorice”, a fost concluzia iniţiatoarei proiectului, Mihaela 

Bârsan. 

 


