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Ziua de 15 ianuarie a fost o zi plină. Și a fost o zi frumoasă, de 
plimbat, de admirat zăpada & cerul din care cade zăpada. De 
dimineața, am depus o coroană de flori la bustul lui Eminescu. Am 
fost însoțit de 15 elevi de la Petru, dintr-a 9-a: frumoși, exuberanți, 
în vestimentația lor multicoloră, care-i prinde atât de bine. Nu în 
sala de clasă, cu masca pe față, ci vorbind&râzând&strigând fără 
să se mai oprească. Au făcut fotografii, au vorbit în fața camerelor 
de filmat, au cusut&descusut bustul lui Eminescu. Între ei, Vlad 
Berariu, fostul nostru absolvent, cu averea lui (exemplarele din 
“Cuțitul proaspăt șters”) într-o cutie imensă, pe care a cărat-o tot 
timpul după noi. 
Ne-am întâlnit bucuroși cu doamna profesoară Sanda-Maria 
Ardeleanu, directoarea Bibliotecii USV, însoțită de colaboratoare 
generoase, care ne-au oferit programul manifestării & cocarde 
tricolore cu chipul lui Eminescu, și cu reprezentanți sufletiști ai 
Casei de Cultură a Studenților. N-am avut niciun moment 
sentimentul inadecvării: trăiam o mulțumire aparte, generată de 
reunirea armonioasă (întâlnită rar) dintre oficial & particular.  […] 
De la început, i-am numit pe cei din sală neînfricați zeceniști 
(prescurtarea de la Ziua Culturii Naționale). Am spus că e în firea 
lucrurilor, pentru cadrul general, să fie declarată oficial & 
sărbătorită o astfel de zi. Conținutul însă trebuie să fie, dincolo de 
ramă, divers&sincer&dinamic. Să se vadă efectiv suportul pentru 
artiști, indiferent de domeniul acestora, al instituțiilor de cultură, 
iar cuvântul de ordine, așa-zicând, să fie doar acesta: liber la 
cultură![…] 
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Local De Ziua Culturii Naționale, mai multe coroane de flori au fost 
depuse de oficialități și nu numai la bustul poetului Mihai 
Eminescu și la bustul compozitorului Ciprian Porumbescu din 
municipiul Suceava. Primii care au depus o coroană de flori la 
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bustul poetului Mihai Eminescu au fost câțiva elevi de la Colegiul 
Național „Petru Rareș”, însoțiți de prof. Gheorghe Cîrstian, 
coordonatorul Casei de Poezie Light of ink, cărora le-au urmat 
reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, ai 
Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (director prof. 
univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu), ai Casei de Cultură a 
Studenților Suceava (director prof. Valentin Ianoș). 
În tradiția „Zilelor Eminescu” la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, Casa de Cultură a Studenților, împreună cu 
Biblioteca USV și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, a 
organizat și în acest an, pe 15 ianuarie, o manifestare închinată 
poetului Mihai Eminescu în cadrul Zilei Culturii Naționale. 
Evenimentul a fost organizat sub genericul „Poezia Vie: de la 
Eminescu la tinerii poeți de azi”.[…] 
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Spiritual Vineri, 15 ianuarie, ora 11, în sala Auditorium „Joseph Schmidt” 
din Suceava, în cadrul manifestării organizate cu prilejul Zilei 
Culturii Naționale sub genericul „Poezia vie – de la Eminescu la 
tinerii poeți de azi”, va avea loc lansarea volumului de debut 
„CuțitulProaspătȘters” de Vlad Berariu. 
Volumul va fi prezentat de prof. Rodica Mureșan – critic literar, 
studenta Antonia Mihăilescu – poetă, prof. Vlad Sibechi – poet. 
Evenimentul va fi moderat de prof. Gheorghe Cîrstian, 
coordonatorul Casei de Poezie Light of ink. 
Volumul „CuțitulProaspătȘters” a primit premiul Editurii 
„Junimea” la Festivalul-concurs național de poezie „Costache 
Conachi” (Tecuci, 2020), fiind publicat în colecția „Numele 
poetului”, coordonată de poetul Lucian Vasiliu, managerul 
editurii. 
Coperta I a volumului este ilustrată cu un desen al regretatului 
artist plastic George Ostafi. Coperta a IV-a conține un „Cuvânt 
însoțitor” semnat de scriitorul Matei Vișniec. 
Manifestarea este organizată în parteneriat de Biblioteca 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Casa de Cultură a 
Studenților Suceava, Casa de Poezie Light of ink – Colegiul 
Național „Petru Rareș” Suceava. 
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Cultural, Știri Câștigătoarea ediției din acest an a premiului național de poezie 
„Mihai Eminescu” OPUS PRIMUM pentru debut este Deniz Otay, 
originară din Suceava. 
 
În vârstă de 28 ani, ea a participat la evenimentul organizat de 
Memorialul Ipotești – Centrul de Studii Mihai Eminescu Botoșani 
cu volumul de debut „Fotocrom Paradis”. 
 
Pentru această ediție au fost trimise organizatorilor 15 volume de 
poezie ale autorilor care au debutat în 2020. 
 
Deniz Otay a studiat la Colegiul Petru Rareș Suceava și la 
Facultatea de Drept Cluj-Napoca, iar în prezent este studentă la 
psihologie și locuiește în București. 
 
Juriul a fost alcătuit din Alexandru Cistelecan – Universitatea 
Petru Maior Târgu Mureș, Mircea A. Diaconu – Universitatea 
Ștefan cel Mare Suceava, Mihai Iovănel – Institutul de Istorie și 
Teorie Literară G. Călinescu București, Alex Goldiș – 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Andrei Dan – 
Universitatea Lucian Blaga Sibiu. 
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Educație Directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu, este pentru redeschiderea 
școlilor, dar susține că decizia aparține autorităților centrale. 
Doamna Ardeleanu a declarat, la Radio Top: „Eu sînt un om 
disciplinat și am ascultat mereu ceea ce mi s-a spus că trebuie să 
fac. Dacă Academia a hotărît să scriem cu î din a am scris cu î din 
a, deși din punct de vedere al explicațiilor etimologice, și culturale, 
și lingvistice nu este varianta optimă. Sînt un om disciplinat. Am 
respectat hotărîrile și cred că ne-au făcut bine hotărîrile 
Guvernului pînă acum”. Sanda-Maria Ardeleanu a adăugat: „Este 
urgentă reîntoarcerea copiilor la școală. Copiii au nevoie de 
atmosfera de școală. Nu mai dau eu acum exemplul altor țări care 
au avut o situație pandemică cel puțin la fel de gravă, dacă nu mai 
grav decît a noastră, și în care școlile au rămas deschise. Nimeni 
din Europa nu a ținut școlile atît de mult închise ca noi. În Uniunea 
Europeană sîntem cei care am recurs la această măsură benefică 
pînă la un punct, însă de-acum înainte trebuie să revenim la 
școală. Ne-o spun copiii noștri, ne-o spun nepoții noștri, care 
așteaptă să se întoarcă la școală, nu o spunem noi”. Săptămîna 
trecută președintele Klaus Iohannis a anunțat trei scenarii pentru 
redeschiderea școlilor din 8 februarie: verde – toate școlile 
deschise, galben – fizic, grădinițele, ciclul primar și clasele 
terminale VIII și XII și roșu – fizic, doar grădinițele și ciclul 
primar. Președintele a menționat că se va realiza o reevaluare pe 2 
februarie, dată la care se va lua și decizia definitivă. 
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Cultură Proiectul „Francofonia în comunitate”, realizat la Biroul Francez, 
se bucură de susținerea Institutului Francez și Ambasadei Franței 
în România, a Agenției Universitare a Francofoniei, a Centrului de 
Reușită Universitară  al Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, a 
Inspectoratului Școlar Județean, a Consiliului Județean, a 
Asociației Profesorilor de Limbă Franceză, filiala Suceava, a  
Asociației „L’Arc-en-ciel du succès” și a  Asociației Seniorilor 
Bucovineni. 
În cadrul „după-amiezii francofone” de miercuri, 20 ianuarie 
2021, ora 17:00, va avea loc festivitatea de premiere a Concursului 
CoronaFALL, ediția a III-a, din cadrul Festivalului Autumnal de 
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Literatură  F.A.L.L., la Biroul Francez din Suceava. Premiile 
constau în cărți și materiale de pictură acordate cu sprijinul 
financiar al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), în 
tricouri și genți oferite de AAFS (Asociația Alianța Franceză din 
Suceava).  
Cu intenția de a descoperi și promova elevi cu aptitudini literar-
artistice, Școala Gimnazială Preutești, în colaborare cu 
Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, a inițiat acest concurs 
de creație în domeniul literaturii și al artelor plastice. 
Lucrările au fost evaluate de un juriu de specialitate româno-
francez format din prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, lector 
univ. dr. Mariana Șovea, prof. gr.I Tamara Sabin, prof. Charlotte 
Cencic, prof.dr. Anamaria Briana Belciug, prof.dr. Alexandra 
Sîrghi, prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Delia Rusu, prof. Mihai-
Cristian Fetcu, prof. Camelia Rusu Sadovei, artist plastic, membru 
UAPR. 
Partenerii acestei ediții au fost: Biblioteca USV, Centrul de Reușită 
Universitară Suceava, Asociația Alianța Franceză din Suceava, 
DGASPC Suceava, INSPE – Académie de Reims, Franța. 
Festivalul, coordonat de prof. Adina Popa,  a beneficiat de 
certificare eTwinning. 
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__________ Comunitatea Forestierilor - Fordaq organizează, luni, o dezbatere 
publică online pe tema proiectului privind implementarea 
Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialului 
Lemnos - SUMAL 2.0. 
Evenimentul, ce are loc sub egida Forumului Pădurilor, Industriei 
Verzi și Economiei Lemnului, va beneficia de prezența 
reprezentanților Federației Proprietarilor de Păduri și Pășuni din 
România - Nostra Silva, Asociației Administratorilor de Păduri și 
Asociația Industriei Lemnului - Prolemn. 
La dezbateri vor mai participa: prof. dr. Laura Bouriaud în cadrul 
Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Tiberiu Boșutar - 
Asociația Legea Codrului și Șerban Niculescu, WWF - Programul 
Dunăre-Carpați. 
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