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Sandrinio 
Neagu 

Universitarii Radu 
Florian Bruja și 
Vasile Demciuc, 
premiați de 
Academia 
Oamenilor de Știință 

monitorulsv.ro 
10.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a fost reprezentată la cel mai 
înalt nivel la gala de decernare a premiilor Academiei Oamenilor de 
Știință din România. Conf. univ. dr. habil Radu Florian Bruja și lector 
doctor Vasile M. Demciuc, ambii de la Facultatea de Istorie Geografie 
USV, au fost recompensați pentru munca prestată. Din cele cinci premii 
pe care Secția XI Științe istorice și arheologice le conferă anual, două au 
ajuns la Suceava. 
Premiul „Dimitrie Cantemir” i-a fost atribuit lui Vasile M. Demciuc 
pentru lucrarea „Cappadocia. Istorie, credință, artă și civilizație 
bizantină”, București, apărută la Editura Basilica în cursul anului 2020. 
Premiul a fost oferit la propunerea președintelui secției, prof. univ. dr. 
Ion Solcanu. În ceea ce-l privește pe conf. univ. dr. habil Radu Florian 
Bruja, premiul a venit ca urmare a propunerii secretarului științific al 
secției, prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru. Este vorba de premiul „Grigore 
Gafencu”, acordat pentru cartea „Jozef Tiso și Slovacia fascistă”, apărută 
la Târgoviște, cu sprijinul editurii Cetatea de Scaun, 2020. 
Premierea a avut loc în aula Bibliotecii Centrale Universitare și a fost 
precedată de ședința Adunării Generale a Academiei Oamenilor de 
Știință din România, pentru anul 2020. 

ziarelive.ro 
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- Studenți ai Facultății 
de Arhitectură din 
Augsburg și cadre 
didactice de la USV 
participă la Școala 
de Vară  PORT 
Cultural, organizată 
de USV în Suceava, 
Bilca, Putna și 
Cacica 

newsbucovina.ro 
09.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul Centrului 
de Resurse și Cercetări în Turism al USV, în colaborare cu Universitatea 
de Științe Aplicate din Augsburg, Germania, derulează în perioada 9-15 
mai la Suceava, Bilca, Putna și Cacica, ediția 2022 a Școlii de vară PORT 
Cultural, cu tema generală Patrimoniul: valoare culturală europeană. 
Ediția de anul acesta pune în lumină un deceniu de când USV, prin 
activitățile de cercetare derulate și prin munca voluntarilor, a devenit un 
actor activ în domeniul conservării patrimoniului local și național. 
Proiecte precum: HE-CROSS, Heritage sau PORT Cultural au 
reprezentat, cu succes, munca depusă în toți acești ani. 
Din anul 2011, studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
împreună cu voluntarii, au documentat peste 800 de case, care au fost 
promovate pe pagina web https://portcultural.usv.ro/harta-case-
patrimoniu-suceava-bucovina/, cu scopul de a face un inventar al acestor 
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resurse valoroase care, pe zi ce trece, devin din ce în ce mai rare. 
La Școala de vară, ediția 2022, vor participa un număr de 25 de studenți 
de la Universitatea de Științe Aplicate din Augsburg, Facultatea de 
Arhitectură, programul de studii Construcții si eficiență energetică, 
precum și cadre didactice de la USV, dar și experți în anumite domenii 
de interes, care vor coordona atelierele de lucru și vor prezenta invitaților 
diferite zone, cu valoare culturală, din județul Suceava. 
Programul va include o săptămână de ateliere de lucru, în cel puțin două 
metode de construcție arhaice (șindrilă și lut), mese rotunde, activități 
de cercetare, prezentări legate de moștenirea tradițională, elaborarea de 
soluții durabile pentru adaptarea caselor tradiționale la nevoile actuale 
de locuit: „Tehnici de renovare a unei case din lemn și lut: compatibilități, 
materiale, tehnici”.  Activitățile sunt susținute și întreprinse de către 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în continuarea proiectului 
PORT Cultural (PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea 
durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea 
elementelor de patrimoniu și identitate culturală, proiect finanțat de 
UEFISCDI și implementat în perioada 2018-2021 
(www.portcultural.usv.ro) . [...] 
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- Conferința 
studențească 
CONSENSUS, ediția 
VIII-a , 5 mai 2022, 
la USV 

suceava-smartpress.ro 
09.05.22 

- Colectivul de limba engleză al Facultății de Litere și Științe ale 
Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, în colaborare cu 
Asociația de Studii Anglofone „Silvia Manoliu”, a organizat joi, 5 mai a.c., 
cea de-a VIII-a ediție a conferinței CONSENSUS, adresată studenților de 
la specializări cu limba engleză, la nivel de licență, masterat și doctorat. 
În deschidere, doamna conferențiar dr. Cornelia Macsiniuc, inițiatoarea 
acestui simpozion-concurs, a oferit participanților o inspirată 
rememorare a momentelor-cheie ale edițiilor anterioare. Prelegerile în 
plen, Challenges of Translation in the Context of Children’s Literature și 
Translation (Research) as Disclosure: The Lion, the Stitch, and the 
Wardrobe, au fost susținute de lector dr. Hasmik Matikyan, de la 
Universitatea de Stat din Shirak, Armenia, și de conf. dr. Daniela Hăisan, 
de la facultatea gazdă. 
După sesiunile de prezentare a lucrărilor, cele două co-organizatoare ale 
evenimentului, lector dr. Daniela Marţole și lector dr. Valentina 
Curelariu, au acordat premiile, în funcție de nivelul de studiu. Studenții 
premiați de la FLSC au fost, la nivel de licență: Mirela Antonovici 
(premiul I), Larisa-Ilaria Tabără (premiul II), Bianca-Iuliana Scutaru 
(premiul III), Georgiana-Andreea Lucescu (mențiune), iar la nivel de 
masterat: Radu Ivanovici (premiul I), Denisa-Lidia Gafencu-Clipa 
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(premiul II) și Cristina Nechifor (premiul III). 
 Salonul 

Internațional de 
Carte „Alma Mater 
Librorum”, într-o 
nouă ediție la USV 

edumanager.ro 
10.05.22 

- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 
Centrul de Reușită Universitară și Alianța Franceză din Suceava, sub 
egida Ministerului Educației, organizează, în perioada 12-13 mai 2022, 
cea de-a VIII-a ediție a Salonului International de Carte Alma Mater 
Librorum, în format hibrid. 
Salonul de carte se bucură, la această nouă ediție, de o participare largă 
din Canada, Coasta de Fildeș, Franța, Senegal, România, Republica 
Moldova, Ucraina. Astfel, peste 25 de edituri academice, case editoriale 
de prestigiu, grupuri editoriale recunoscute, librării cunoscute marelui 
public vor fi prezente în format fizic sau online. 
Tema acestei ediții este Cartea – sursă de înțelepciune, destindere și 
combatere a dezinformării.  
Salonul International de Carte Alma Mater Librorum lansează 
manifestări în jurul ideii de lectură, contribuie la descoperirea și 
promovarea de tinere talente, încurajează cercetarea științifică. Dialogul 
generațiilor devine unul dintre punctele de atracție, ce identifică Salonul 
International de Carte Alma Mater Librorum de la USV. [...] 
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- Lansare de carte și 
spectacol 
monodramă, 
miercuri, la USV 

suceavalive.ro 
10.05.22 

- Miercuri, 11 mai 2022, începând cu ora 19:00, în Auditoriumul „Joseph 
Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea loc 
spectacolul monodramă și teatru documentar „Să nu ne răzbunați”, al 
Companiei Culturale ARTelier, cu Silvia Răileanu. Realizat după o carte 
a monahului Moise, spectacolul vorbește despre suferințele românilor 
deportați în Siberia. Prețul unui bilet la spectacolul de teatru este de 10 
lei, cu excepția studenților, elevilor și pensionarilor, pentru care prețul 
este de 5 lei. 
Spectacolul va fi urmat de o dezbatere cu publicul, avându-i ca invitați pe 
doamna Margareta Spînu-Cemîrtan, supraviețuitoare a gulagului,  și pe 
domnul Liviu Dospinescu, profesor de studii teatrale și culturale la 
Universitatea Laval, Canada. Doamna Margareta Spînu-Cemîrtan a scris 
și a editat mai multe cărți – „Lupii”, „Dragoste de porumbei”, „Siberia de 
acasă”, „Fiarele”, în care apar mărturii despre deportarea familiei sale și 
chinurile îndurate în Siberia, întoarcerea acasă și începuturile unei 
mereu noi vieți. 
În aceeași zi, începând cu ora 13:oo, la USV BookCafe, va avea loc 
evenimentul „O memorie vie a deportărilor” – prezentare de carte și 
întâlnire cu doamna Margareta Spînu-Cemîrtan, moderată de domnul 
profesor Liviu Dospinescu. La acest eveniment, intrarea este liberă. 
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- Criticul literar 
pășcănean 
Constantin 
Ciopraga, omagiat în 
cadrul unui 
simpozion 

newspascani.com 
09.05.22 

- Omagiu adus criticului și istoricului literar Constantin Ciopraga printr-
un simpozion ce va avea loc sâmbătă, 14 mai 2022, începând cu ora 11.00, 
în sala Arcadia din incinta Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu”. 
Va avea loc cea de-a VII- a ediție, simpozion dedicat criticului și 
istoricului literar român, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, 
membru de onoare al Academiei Române. Constantin Ciopraga s-a 
născut la 12 mai 1916 la Pașcani și a decedat la data de 2 februarie 2009.  
Tema simpozionului de anul acesta este Constantin Ciopraga , o 
conștiință în istorie . Invitați prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, conf. univ. 
dr. Daniela Petroșel,  lect.univ. dr. Gina Puică de la Universitatea ,, Ștefan 
cel Mare” Suceava . Moderator prof.univ. dr. Claudia Costin de la 
Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava.  
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Irina Ursachi Simpozionul 
internațional 
„Moștenirea 
paisiană în 
spiritualitatea, arta 
și cultura 
contemporană. 
Anastasie Crimca, 
ctitor al primului 
spital din Moldova, 
la Suceava” 

doxologia.ro 
10.05.22 

- [...] Prima lucrare a întâlnirii a fost prezentată de arhid. Vasile Demciuc, 
consilier la Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură 
Bisericească al Administrației eparhiale și lector univ. la Facultatea de 
Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
moderator al evenimentului. Comunicarea intitulată Mănăstirea 
Dragomirna de la Anastasie Crimca la Sfântul Paisie de la Neamț, ctitori 
de cultură ortodoxă și filantropie în Țara Moldovei a adus în atenția celor 
prezenți parcursul istoric al Cetății Dragomirnei, evidențiind totodată 
personalitatea și mai ales realizările principalului ctitor. „Cercetările 
istorice din ultimele decenii au arătat că, pe lângă activitatea literară și 
artistică a acestui mare ierarh moldovean, există și aspecte legate de 
activitatea social-filantropic, exprimată prin ctitorirea a două bolnițe: 
una la Mănăstirea Dragomirna, în anul 1619, lângă biserica dedicată 
Dreptului Enoh, Sfântului Ilie și Sfântului Ioan Teologul, și una la 
Suceava, unde era reședința mitropolitană.” [...] 

 


