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Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui – La pas pe meleaguri vasluiene În 

perioada 15-31 ianuarie 2021, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui va 

derula, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, proiectul La pas pe meleaguri vasluiene, finanțat de 

Ministerul Culturii și cofinanțat de Biblioteca Județeană Vaslui.  

Prin acest proiect se dorește promovare în comunitate a unor oameni de seamă vasluieni 

contemporani, să stimuleze participarea vasluienilor la viața culturală și să îmbunătățească 

calitatea vieții locuitorilor prin activități care să asigure o dezvoltare intelectuală armonioasă.  

”Trăim într-o perioadă în care valorile spirituale sunt înlocuite cu valori materiale, iar acest 

fapt duce la umbrirea vieții culturale. Exemplele negative și des mediatizate ajung să fie repere 

pentru tineri și, de cele mai multe ori, să fie identificate în comportamentul acestora. Tocmai 

de aceea dorim să intrăm în viața lor, dar nu oricum, ci cu „ambasadori” ai Vasluiului care, 

prin muncă, talent și dăruire, arătă o latură mai puțin promovată a Vasluiului, însă cu adevărat 

valoroasă. Pentru ca acest fapt să fie posibil, ne propunem să promovăm oamenii locului – 

scriitori, cercetători, profesori, doctori, muzeografi, etnologi – contemporani cu o contribuție 

importantă în cultura vasluiană și care, de-a lungul timpului, au avut o preocupare deosebită 

pentru viața și opera poetului Mihai Eminescu”, a declarat Mihaela Trifan, șef serviciu în cadrul 

Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.  

Astfel, îi regăsim pe Mihai Apostu, Petruș Andrei, Ioan Baban, Simion Bogdănescu, Laurențiu 

Chiriac, Petruța Chiriac, Costin Clit, Lina Codreanu, Theodor Codreanu, Mircea Coloșenco, 

Mihaela Coșescu, Cornelius Drăgan, Iorgu Gălățeanu, Vasilica Grigoraș, Petru Ioan, Lucian 

Valeriu Lefter, Valeriu Lupu, Mircea Mamalăucă, Marcel Miron, Daniela Oatu, Teodor 

Pracsiu, Dorina Stoica, Alina Tanasă, Nina Toma și Pavel Toma.  
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În cadrul proiectului vor fi realizate expoziții itinerante în cele cinci municipii și orașe ale 

județului Vaslui, vor avea loc întâlniri cu personalități vasluiene (atât online, cât și față în față), 

vor fi elaborate materiale despre opera și reușitele acestora și va fi editată bibliografia 

Consemnări vasluiene despre Luceafărul poeziei românești, cu scriitori, cercetători, profesori 

care au studiat îndeaproape viața și opera poetului.  

Demersul Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui nu se va opri aici. Vor 

continua să promoveze cu aceeași intensitate și cu admirație valorile noastre vasluiene. 

 


