
 
Lansare de carte la Biblioteca Județeană 
20 septembrie 2019 

 Biblioteca Judeteana ”Nicolae Milescu Spatarul” din Vaslui a fost gazda lansarii 
volumului de versuri intitulat ”Amintiri si scrum”, apartinand Lilianei Elena Mustiuc. 
Moderatorul evenimentului a fost prof. Gelu Voicu Bichinet, directorul institutiei mai sus 
mentionata. Lucrarea a fost prezentata de prof. Teodor Pracsiu si prof. Ioan Baban. ”Autoarea 
a dorit ca lansarea sa aiba loc cu prilejul ”Zilelor culturale ale municipiului Vaslui”. Din 
motive obiective, independente de vointa noastra, nu s-a reusit atunci. Iata ca a venit insa 
momentul si pentru acest eveniment. O cunosc pe Liliana de circa 20 de ani in mediul 
cotidian vasluian. Finantarea volumului a fost facuta de Primaria Vaslui. Nu stiu cum a facut, 
am vrea sa stim si noi acest lucru. Noi am incercat, insa nu am reusit. Autoarea si-a gasit o 
noua cale, o noua vocatie, cea a scrisului. O felicit sincer si ii doresc mult succes pe viitor”, a 
spus, in luarea sa de cuvant, Gelu Bichinet. La randul sau, Teodor Pracsiu a mentionat: ”Este 
un monent de bucurie cand se lanseaza o carte. Este o editie bilingva, romano-engleza, 
aparuta in cele doua limbi. Este o lucrare buna, chiar foarte buna, care merita si trebuie citita. 
O felicit si eu si ii doresc succes pe mai departe”. Liliana Elena Mustiuc a spus: ”Va 
multumesc in primul rand pentru faptul ca ati venit la aceasta lansare. De asemeni, 
multumesc conducerii Bibliotecii Judetene pentu prilejul de a lansa volumul meu in acest 
lacas de cultura mai mult decat agreabil dar si Primariei Vaslui pentru ajutorul financiar 
acordat. Sper ca cei care au citit deja cartea sa le fi facut placere iar cei care inca nu au fcut-o 
sper sa le ajunga la inima ceea ce vor citi”, a spus Liliana Elena Mustiuc.  
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