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Studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava sunt în plină 

sesiune dar totuşi nu uită de activităţile pe care noi le numim „extra” 

şi care contribuie la o dezvoltare a studenților într-un mediu ceva mai 

non-formal. În plus, îşi găsesc timpul necesar să ne dea şi câteva 

detalii. 

Într-un interviu acordat matinalei noastre Alina, Florentina Alixandru, 

student în anul II la programul Economie Generală şi Comunicare 

Economică, din cadrul Facutăţii de Ştiinţe Economice a USV, ne-a dat 

cele mai recente detalii despre activităţile de la Clubul de Marketing şi 

motivaţia din spatele unor activităţi care se bazează pe voluntariat. 

 

Interviul integral: https://www.radioimpactfm.ro/studentii-suceveni-

sunt-in-continuare-preocupati-si-de-dezvoltarea-personala-interviu/  
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Spiritual Deşi preocupat de istoria şi literatura bucovineană, ba chiar – punând 

faţă în faţă idei, fapte şi reprezentări –, în ultima vreme, de 

reconstituirea vieţii cotidiene din Bucovina, nu credeam că voi scrie 

vreodată despre I.E. Torouţiu. Era aproape o necunoscută despre care 

credeam că nu are cu ce să mă incite. Ştiam, am aflat târziu, că 

editura Bucovina, din anii interbelici, era a lui, că fusese o vreme la 

conducerea „Convorbirilor Literare”. Din nefericire, perioadă dificilă, 

poate chiar neagră, atât pentru istoria românilor, cât şi pentru aceea a 

revistei – cineva emite ipoteza că Torouţiu ar fi suportat după 1947 

consecinţele „orientării sale pro-germane” din perioada cât a fost la 



conducerea „Convorbirilor Literare” (1939-1944). Mi-era cunoscut 

faptul că era cumnatul Morăreştilor (căsătorit cu sora lui Leca, Victor 

şi Aurel Morariu, fiică a lui Constantin Morariu, celebrul arborosean); 

n-am citit A fost odată… Poveşti şi cântece poporale, tipărită în 1912, 

în schimb, am studiat într-o vreme Poporaţia şi clasele sociale din 

Bucovina, din 1916. La drept vorbind, nu ştiam nimic, sau mai nimic, 

despre cel căruia îi căutam cu înfrigurare, după 1989, volumele de 

Studii şi documente literare (primul din cele treisprezece apăruse în 

1931) pentru a citi corespondenţa lui Eminescu, a lui Titu Maiorescu, a 

junimiştilor etc. Evident, erau cărţi de referinţă. Între timp, am primit 

în dar patru seturi complete ale celebrelor volume; unul chiar de la 

profesorul Const. Ciopraga, coordonatorul tezei mele de doctorat, 

care trata tocmai probleme bucovinene. În treacăt fie zis, le-am 

dăruit, la rândul meu, unor prieteni, unor instituţii… 

[…] 

 


