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Programul „Zilelor 
Eminescu – 
ianuarie 2021” la 
Memorialul 
Ipotești, Biblioteca 
Județeană și 
Muzeul de Istorie 
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Știri locale MEMORIALUL IPOTEȘTI – comuna MIHAI EMINESCU 
 
Ora 10.30: Te Deum la Biserica familiei Eminovici din cadrul 
Memorialului Ipotești; Depuneri de coroane la statuia poetului 
Mihai Eminescu de la Memorial 
Ora 11.00: Mesajul de salut al președintelui Consiliului Județean, 
Doina Federovici.  
Ora 11.20: Conferință susținută de președintele Academiei 
Române, acad. Ioan-Aurel Pop, Ziua tristă a culturii naționale. 
[…] 
MEMORIALUL IPOTEȘTI – comuna MIHAI EMINESCU 
 
Ora 11.30: Poezia de debut în anul 2020  
 
În dialog:   
 
– Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) 
– Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) 
– Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru Maior” din Târgu 
Mureș) 
– Mihai Iovănel (Academia Română, Institutul „G. Călinescu”) 
– Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) 
 
Lecturi ale poeților nominalizați: Lucian Brad, Dumitru Fanfarov, 
Mircea Andrei Florea, Antonia Mihăilescu, Otay Deniz.[…] 
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Expoziția de carte 
„Manuscrisele 
eminesciene”, la 
USV 
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Suceava Vineri, 15 ianuarie, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava organizează expoziția de carte „Manuscrisele 
eminesciene”, în Holul Central al Corpului E, cu ocazia Zilei 
Culturii Naționale. 

www.bunadimineataiasi.ro 
14.01.21 



Vor fi expuse, pentru prima dată la Suceava, 37 de volume care 
conțin 47 de caiete manuscrise eminesciene (ediția facsimilată), 
împreună cu 20 de CD-uri. Reamintim faptul că fondul de carte al 
Bibliotecii USV s-a îmbogățit, la inițiativa prof.univ.dr. Mircea A. 
Diaconu, cu această donație din partea Bibliotecii Academiei 
Române, la începutul acestui an universitar. 
Expoziția mai conține o serie de lucrări din opera eminesciană 
menite să prezinte publicului universalitatea Poetului, 
menționând aici traduceri din poezia lui Eminescu în limbile 
germană, franceză, engleză, rusă, spaniolă, latină și arabă, aflate 
în colecțiile speciale ale Bibliotecii USV. 
Pe tot parcursul expoziției (orele 10.00-16.00), se vor derula 
imagini de la primirea acestei donații în Biblioteca USV. De 
asemenea, prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu va vorbi despre 
importanța manuscriselor eminesciene pentru cultura română. 
Expoziția este realizată de bibliotecar Despina Doina Rotaru. 

Corina 
Burduja 

171 de ani de la 
nașterea lui Mihai 
EMINESCU, 
LUCEAFĂRUL 
poeziei românești! 
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Moldova, 
Suceava 

[…]Cum sărbătorește SUCEAVA ziua lui Mihai EMINESCU? 
De Ziua Culturii Naționale, Biblioteca Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava organizează expoziția de carte „Manuscrisele 
eminesciene”. La inițiativa prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
fondul de carte s-a îmbogățit și s-a făcut o donație din partea 
Bibliotecii Academiei Române. Datorită acestui lucru, expoziția va 
avea pentru prima dată, 37 de volume care conțin 47 de caiete 
manuscrise eminesciene (ediția facsimilată), împreună cu 20 de 
CD-uri. 
Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava marchează această zi 
printr-o sesiune online care constă într-un Preambul intitulat 
„Eminescu și Bucovina” susținut de Alexandru Ovidiu VINTILĂ, 
președintele Societății de Scriitori Bucovineni și într-un recital 
online din lirica eminesciană în interpretarea elevilor de la Școala 
Gimnazială „Miron Costin ” și Școala Gimnazială nr. 3 din 
Suceava.  Mai multe detalii le găsiți pe pagina lor de Facebook. 
Împlinirea a 171 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu va 
fi sărbătorită și la Mănăstirea Putna. Începând cu ora 13.00 se va 
săvârși slujba parastasului în biserica voievodală, urmând să se 
depună coroane de flori la statuia poetului. 
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Haos în mai multe 
județe cu o zi 
înainte de cea de-a 
doua etapă de 
vaccinare 
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Sănătate […]Centrele nu sunt gata, iar multe nu au nici cadre medicale care 
să administreze vaccinul. Iar situația nu pare a fi mai bună nici în 
ceea ce privește centrele de stocare a dozelor de vaccin. În județul 
Suceava, de exemplu, un astfel de centru nu există. Asta deși 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are în dotare un frigider 
potrivit pentru păstrarea vaccinul împotriva Sars-Cov 2. 
Andrei Lobiuc, cercetător USV: „Vaccinul produs de Pfizer este 
recomandat să se stocheze la -80 de grade. După cum vedeți, el 
stochează cam la -80, poate să meargă și mai jos de atât.” 
Conducerea universității a făcut mai multe informări publice 
despre acest aparat, dar deocamdată nicio instituție nu a fost 
interesată de o colaborare. Dozele de vaccin destinate județului 
Suceava sunt aduse de la centrul regional din Iași, cu mașinile 
DSP. 

 

 

 

 

 

 

 


