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________ Un apel la care suntem datori cu un răspuns în carte nouă, cu autori 

de valoare, reprezentativi pentru scrisul de azi din România 

(inclusiv din sudul Bucovinei): 

 

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, reprezentată de 

managerul acesteia, dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuş, şi Biblioteca 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, reprezentată de prof. 

univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, au semnat primul Protocol de 

colaborare cu Societatea Bibliotecarilor Bucovineni din Cernăuţi, 

reprezentată de Vladimir Acatrini, preşedintele Societăţii. 

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) 

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, se 

spune în comunicatul instituţiilor semnatare, un călduros apel 

către toţi sucevenii iubitori de CARTE pentru a ni se alătura în 

această campanie care se va desfăşura în perioada 1 martie – 1 

iunie 2020. Încurajăm donaţiile de carte nouă, apărută în anii 

2015-2020. Persoanele care doresc să ne sprijine iniţiativa se pot 

adresa celor două biblioteci sucevene, în fiecare dintre acestea 

fiind organizat câte un punct de colectare deschis zilnic, între orele 

9,00 şi 14,00. 
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Runda a XVI-a a Diviziei A de handbal masculin a programat ieri 

un nou derby între Magnum Botoșani și CSU Suceava, cele mai 

bune echipe din Seria A. Deși era de așteptat ca meciul să fie la 

fel de strâns ca ambele dueluri de până acum, gazdele au câștigat 

clar la final cu 26-21 (14-12). 

Prima repriză a fost destul de echilibrată, dar lipsa de inspirație a 

conducătorilor de joc suceveni și indecizia din apărare au făcut ca 

scorul la pauză să fie 14-12 în favoarea gazdelor. 

Partea secundă a fost controlată în bună măsură de formația din 

Botoșani care s-a distanțat decisiv pe final. CSU Suceava a arătat 

lipsă de experiență și coeziune și mai are de muncit pentru a fi aptă 

pentru turneul semifinal. 

Cel mai bun marcator al partidei a fost suceveanul Claudiu 

Lăzurcă, autor a 11 goluri în contul gazdelor. 

CSU Suceava: Duman, Turturică – Tofănel, Popia (4), Mihalcea 

(1), Furak (5), Kobzii (2), Loic (2), Majic (1), Alupoaie (1), 

Cozorici (4), Leordean (1). 

În etapa a XV-a, CSU din Suceava va primi acasă vizita echipei 

CSU Galați. 

Rezultate consemnate în etapa a XIV-a: 

CSU Galați – Poli Iași 29-22 

Magnum Botoșani – CSU din Suceava 26-21 

CSU Târgoviște a stat în această rundă. 
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Echipa antrenată de Adrian Chiruț și-a pierdut invincibilitatea, 

după ce a pierdut ieri, pe terenul ceor de la CSM Botoșani, cu 

scorul de 21-26 (12-14), într-un meci din cadrul etapei a XIV-a a 

Diviziei A la handbal masculin. 
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CSU din Suceava nu s-a descurcat pe terenul celor de la Magnum 

Botoșani, într-un meci din cadrul etapei a XIV-a a seriei A a 

Diviziei A de handbal masculin, partidă disputată ieri în sala 

„Elisabeta Lipă”. Plusul de experiență al gazdelor a fost decisiv în 

stabilirea scorului final, tinerii jucători pregătiți de antrenorul 

Adrian Chiruț comițînd erori copilărești. 

Prima repriză a fost dominată de botoșăneni care au profitat de 

indeciza din defensiva sucevenilor și de lipsa de inspirație în jocul 

pozițional de pe atac. Deși portarul Duman a avut cîteva 

intervenții de excepție, Magnum Botoșani a intrat în avantaj la 

cabine în fața celor de la CSU din Suceava, scor 14-12. 

În partea secundă, sucevenii au dat ceva semne de revenire, dar nu 

suficient. Greșelile de pe faza de apărare și ratările din ofensivă au 

făcut ca Magnum Botoșani să câștige în final cu 26-21. 

În urma acestui rezultat, CSU din Suceava își păstrează poziția de 

lider în clasament, la golaveraj, dar a fost egalată la puncte de 

Magnum Botoșani. 

În următoarea etapă, CSU din Suceava va juca acasă cu CSU 

Galați. 

CSU din Suceava: Duman, Iulian Andrei – Tofănel (1), Mihalcea 

(3), Maxim Oancea (1), Cozorici (1), Popia (1), Leordean (5), Loic 

(5), Kobzii (4). 
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