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VALORI VASLUIENE…În perioada 15 – 31 ianuarie, se deruleazã în judetul Vaslui un 

proiect cultural itinerant, intitulat “La Pas pe meleaguri vasluiene”, de promovare a 

valorilor . Acesta este finantat de Ministerul Culturii si cofinantat de Consiliul Judetean 

Vaslui. De implementarea proiectului se ocupã Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu 

Spãtaru” – Vaslui prin coordonatorul Mihaela Trifan, sef Serviciu. Cei despre care este 

vorba în acest proiect si care sunt promovati pentru meritele lor sunt scriitori, 

cercetãtori, publicisti, profesori, doctori, muzeografi, etnologi, bibliotecari -scriitori din 
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judetul Vaslui, în viatã. Pânã în acest moment, din 15 ianuarie s-au derulat mai multe 

dezbateri în Murgeni, Negresti, Husi, Vaslui si la Bârlad. 

În cadrul acestui proiect itinerant, ieri, 27 ianuarie, la Biblioteca „Stroe Belloescu” din Bârlad 

a avut loc o dezbatere din cadrul acestui proiect, „care îsi propune sã-i omagieze pe cei care, 

prin tot ce au sãvârsit,au lãsat urme de nesters în tezaurul spiritual al judetului nostru. De 

asemenea, nutrim dorinta ca aceasta sã inspire generatiile viitoare, de a urma calea nobilã a 

creatiei si a cercetãrii”, a spus Mihaela Trifan, coordonatorul proiectului. Cei care sunt 

omagiati prin acest proiect si numiti „ambasadori ai culturii vasluiene” sunt: Petrus Andrei, 

Mihai Apostu, Ioan Baban, Simion Bogdãnescu, dr. Laurentiu Chiriac, Petruta Chiriac, 

Costin Clit, Lina Codreanu, Theodor Codreanu, Dumitru Mircea Colosenco, Mihaela 

Cotescu, Cornelius Drãgan, Iorgu Gãlãteanu, Vasilica Grigoras, Petcu Ioan, Lucian Valeriu 

Lefter, Valeriu Lupu, dr. Mircea Mamalaucã, Marcel Miron, Daniela Oatu, Teodor Pracsiu, 

Dorina Stoica, Alina Tanasã, Pavel Toma.

 

 



Proiect intinerant  

Acest proiect se desfãsoarã în perioada 15-31 ianuarie si este ocazionat de Ziua Culturii 

Nationale. Dupã ce au fost la Murgeni, Negresti, Husi si Vaslui, harnicii bibliotecari vasluieni 

au poposit ieri, 27 ianuarie, începând cu ora 11.00, la Bibilioteca Municipalã „Stroe S. 

Belloescu” din Bârlad. Dezbaterea a fost organizatã de conducerea Bibliotecii Judetene 

Vaslui cu sprijinul bibliotecarilor din Bârlad, în Sala de lecturã a Bibliotecii Municipale 



„Stroe S. Belloescu” din Bârlad, fiind invitati si cîtiva scriitori elevi. 

 

Au participat la dezbateri urmãtorii scriitori: Simion Bogdãnescu – scriitor, publicist, 

membru al Uniunii Scriitorilor, “Cetãtean de Onoare” al Municipiului Bârlad; Mihai Apostu 

– scriitor, publicist, bibliotecar – Membru al Uniunii Scriitorilor din România; Mircea 

Mamalaucã,- scriitor, muzeograf, arheolog, doctor în istorie -“Cetãtean de onoare” al 

Municipiului Bârlad, premiat de Academia Românã; Iorgu Gãlãteanu – scriitor, medic – 



Membru al Uniunii Scriitorilor din România; “Cetãtean de Onoare” al Municipiului Bârlad; 

Dorina Stoica – scriitoare, publicistã – Membrã a Uniunii Scriitorilor din România; Nina 

Toma (Niculina Cãrãbãt) – poetã, profesoarã; Pavel Toma– scriitor, profesor, doctor în 

stiinte filologice.

 

Tot în cadrul aceluiasi proiect au fost editate douã cãrti si anume: “Consemnãri vasluiene 

despre Luceafãrul poeziei românesti“(Bibliografie selectivã)” având drept consilier editorial 

pe Voicu Gelu Bichinet si “La pas pe meleaguri vasluiene – Proiect cultural realizat cu 

sprijinul Ministerului Culturii – Vaslui 2021″, ce cuprinde 59 de prezentãri ale 

personalitãtilor vasluiene incluse în acest proiect si activitatea lor de la debut pânã în prezent, 

ilustrate cu imagini color. Cele douã cãrti au apãrut în conditii grafice de exceptie si, 

împreunã cu câte un semn de carte si un calendar, au fost dãruite participantilor la aceastã 

dezbatere -proiect. 

 


