
 

A doua zi, la fel de bogata ca prima 
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Si cea de a doua zi din cadrul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui a fost bogata in 

manifestari de o inalta tinuta. In ultima zi a saptamanii patru au fost actiunile aflate in program. 

Primul dintre ele s-a consumat la Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul”. A fost 

vorba despre expoziția de carte intitulata ”Autori vasluieni”. Au fost expuse, cu acest prilej, 

lucrari ale multora dintre scriitorii si poetii vasluieni. Vom trece in revista doar o parte dintre 

ei: Theodor Pracsiu, Teodor Codreanu, Daniel Grosu, Daniel Dragomirescu, Ioan Baban, 

Valeriu Lupu, Viorica Grigoras, Paul Zahariuc, Dumitru V. Marin, Traian Nicola, Ion N. Oprea 

etc. 

De asemeni, Biblioteca Judeteana a gazduit si lansarea numarului 7 al publicației semestriale 

”Milesciana”, o publicatie de promovare a culturii vasluiene. Dintre cei care se ocupa de revista 

ii amintim pe Ioan Baban, Theodor Pracsiu, Gheorghe Alupoaei, Doina Rotari si Mihaela 

Ochianu. Gelu Bichinet, directorul institutiei de cultura a spus, printre altele, in deschiderea 

evenimentului: ”Este a doua zi a manifestarilor si ne-am obisnuit deja cu vasluienii care 

pastreaza o distanta rezonabila si fata de cultura si fata de..carte!! Dar nu-i putem obliga sa vina 

la actiunile noastre. Stiti cum se spune: putini dar buni. Am o reala bucurie sa constat 

deschiderea Consiliului Local si Primariei fata de carte, de frumos, de lucrul bun, bine facut, 

intr-un cuvant fata de cultura. Tocmai din acest motiv ii multumesc domnului primar si celor 

din aparatul administrativ deoarece ne-au fost mereu aproape”. Primarul Vasile Paval, prezent 

la actiune alaturi de cei doi viceprimari, Daniel Neacsu si Dragos Cazacu, a mentionat: ”In 

aceste doua zile am avut evenimente pe repede inainte. Situatia actuala din tara nu ne-a permis 



altceva. Noi am schitat un program pentru Zilele Culturale ale Vasluiului inca din ianuarie, 

insa pandemia ne-a dat complet peste cap planurile. Este si firesc ca cei care coordoneaza un 

oras sa se ocupe de tot ceea ce inseamna administratie, infrastructura, invatamant, cultura, sport 

etc. Ma bucura faptul ca avem numerosi scriitori si poeti buni si foarte buni. Am inteles ca 12 

dintre ei fac parte din Uniunea Scriitorilor din Romania. Acest fapt nu poate decat sa ne bucure 

si sa dovedeasca, intr-adevar, ca au valoare. Sunt alaturi de dumneavostra, cei de la biblioteca 

dar si de toti ceilalti care fac ceva frumos si bun pentru orasul in care traim cu totii”.  
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