14 ianuarie 2020

„Dupa-amiezi culturale la Vaslui”

La Biblioteca Judeteana ”Nicolae Milescu Spatarul” din Vaslui a avut loc o noua editie a
manifestarii lunare intitulata ”Dupa amiezi culturale la Vaslui”. De aceasta data invitat a fost
prof. univ. dr. Doru Scărlătescu, de la Univ. A. I. Cuza” din Iasi. Coordonator a fost, ca de
obicei, prof. univ. Constantin Dram, de la aceeasi institutie universitara ieseana iar gazda,
primitoare, tot ca de obicei, prof. Gelu Voicu Bichinet, directorul institutiei de cultura gazda a
manifestarii. ”La inceput de 2020 permiteti-mi sa va urez un an cat mai bun, cu sanatate si
impliniri. Ma bucura faptul ca sunteti prezenti la aceasta activitate. Ma bucura in aceeasi
masura faptul ca domnul prof. univ. dr. Doru Scărlătescu a acceptat, cu gentilete, invitatia
noastra. Il las pe domnul prof. univ. Constantin Dram, care il cunoaste bine pe invitat, sa va
spuna cateva cuvinte despre acesta”, a mentionat Gelu Bichinet in luarea sa de cuvant. ”Va
urez si eu ”La Multi Ani” si ma bucur sa ne revedem la inceput de an. Ma bucur si pentru faptul
ca iata de ceva ani avem si o zi a culturii nationale, o zi legata de Eminescu. As putea vorbi
foarte mult despre invitatul nostru dar o voi face sumar. Are o longevitate deosebita. Unii dintre
cei prezenti aici il cunosc in diferite ipostaze. Este unul dintre cei mai longevivi publicisti din
tara noastra. Este autorul unor carti cunoscute de generatii intregi. Este unul dintre cei mai
cunoscuti eminescologi dar si un mare iubitor de femei. Il felicit pentru tot ceea ce a facut pana
acum pentru literatura si ii urez succes in activitate”, a spus Constantin Dram. Invitatul a
precizat: ”Dupa spusele domnului Dram aveti in fata un fel de Don Juan. Poate ca este asa, insa
intr-un cadru legal! Iubindu-l pe Eminescu m-am indragostit si de muzele lui inspiratoare. Mia placut Eminescu, imi place Eminescu si imi va place tot ceea ce tine de marele poet national,
”luceafarul poeziei romanesti”, a spus, printre altele, prof. univ. dr. Doru Scărlătescu.
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