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Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

organizează joi, 4 aprilie 2019, începând cu ora 11, un amplu 

eveniment – Biblioteca Județeană Vaslui: Trecut, prezent și viitor. 

Acesta va consta în prezentarea caietului biobibliografic ”Elena 

Poamă – 70, un OM în slujba cărții” și relansarea revistei „Milesciana” 

după o pauză de câțiva ani. 

Caietul biobibliografic este un omagiu adus omului și 

profesionistului Elena Poamă care, în timp ce a păstorit instituția 

vasluiană cu mult devotament, a lăsat urme adânci care nu se vor șterse 

niciodată. 
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Din „Argumentul” semnat de Liliana Moga, șef Serviciu 

Informatizare, Informare bibliografică, Prelucrarea și completarea 

colecțiilor, cea care s-a îngrijit de apariția acestuia, aflăm că: „Prezenta 

lucrare evidențiază rolul constructiv și foarte activ pe care l-a jucat 

doamna Elena Poamă în activitatea de management a Bibliotecii 

Județene Vaslui. Ziua aniversară ne oferă prilejul de a ne exprima 

gândurile față de cei cu care ne-am interferat existența, de a ne exprima 

sentimentele de admirație și respect pentru munca depusă cu răbdare și 

competență, pentru capacitatea lor, dar și a celor din jur, de a se 

sincroniza rapid și eficient cu mersul timpului pentru a genera 

performanță.” 

Acesta cuprinde: Repere biografice, Activitatea publicistică și literară, 

Despre viața și activitatea Elenei Poamă, în cărți și periodice, Interviu cu 

doamna Elena Poamă, Gânduri la aniversare, Iconografie. 

Revista are drept obiectiv promovarea culturii vasluiene. În articolul 

denumit „Un nou început”, Voicu Gelu Bichineț, directorul editorial și 

manager al Bibliotecii Județene Vaslui, notează: „<<Milesciana>> este la 

un nou început de drum și sper din tot sufletul să-și urmeze zborul 

ascendent și neîntrerupt. Este publicația noastră ce oglindește zbucium, 

trăiri, sentimente, împliniri și muncă. Poate nu este genul de publicație 

așteptat și dorit de toți cititorii, dar sunt convins că este un început 

viguros, cu potențial și cu perspectivă. Numărul următor, cu siguranță, va 

fi mai bun decât cel de astăzi și mai puțin bun față de cel de poimâine”. 

 


