
 

 

 

Lansări și expoziție de carte la Bibliotecă, de Zilele Culturale ale 

Vasluiului 

Andreea Romașc 11 august 2021 

EXPOZIȚII… A 

sosit momentul ca 

rodul muncii depuse 

de echipa Bibliotecii 

Județene Vaslui să 

fie prezentat întregii 

comunități 

vasluiene. După ce, 

timp de două luni, 

Biblioteca “Nicolae 

Milescu Spătarul” a 

oferit copiilor șansa 

de a-și petrece 

vacanța într-un mod 

inedit, în cadrul 

unor ateliere de 

creație și de 

acumulare a 

cunoștințelor, a 

venit timpul ca micii 

vasluieni să își facă 

remarcate lucrările 

îndelung pregătite. 

Acestea vor fi 

prezentate în cadrul 

unui vernisaj, în 

data de 13 august, 

prilej în care cei mici vor fi premiați. De asemenea, în cadrul programului 

pentru Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui, vor avea loc și lansări de 

carte, precum și o expoziție de carte cu autori din municipiul Vaslui, 

intitulată “ Vasluiul literar ”, pe 14 august. 

https://www.vremeanoua.ro/author/andreea-romasc/


“Timp de două luni, Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a 

oferit copiilor șansa de a-și petrece vacanța într-un mod recreativ, în cadrul 

programului Biblioteca de vacanță, la ateliere de limbi moderne (engleză, 

franceză, spaniolă, italiană), ateliere de dezvoltare motorie și imaginație ( string 

art, origami și quilling, pictură, muzică), ateliere de loisir (Ora poveștilor, Ora 

veselă), ateliere de acumulare de cunoștințe ( Cultură și civilizație rusă, Un poet, 

o poezie, Călătorie prin Europa, Clubul curioșilor) și ateliere de dezvoltare 

cognitivă ( Jocuri de enigmistică, Atelier de creație literară). Iată că a sosit și 

momentul în care rodul muncii lor să fie prezentat și altora. Zilele Culturale ale 

Municipiului Vaslui am considerat că reprezintă cel mai bun prilej pentru copiii 

urbei să se facă remarcați și apreciați. Activitățile au fost coordonate de 

profesorii : Mirela Fighiuc, Gabriela Tofan, Cristina Borțun, Monica 

Sprîncenatu, Oana Ponea, de colaboratorii : Cătălin Luncanu, Elena Panainte, 

Mihaela Dumitraș, Andrei Buhuș, de bibliotecarii : Dorina Chiriac, Liliana Moga, 

Monica Păun, Carmen Trufia, Anca Chelaru, Alina Tanasă, Mihaela Ochianu, 

Livioara Bucșă, cu sprijinul voluntarilor bibliotecii coordonați de bibliotecara 

Gina Păun și de șef Serviciu Relații cu publicul, Luminița Șerban”, au transmis 

reprezentanții bibliotecii. 

Programul Bibliotecii Județene, de Zilele Culturale ale Vasluiului 

Prin urmare, programul pentru zilele de 13, 14 și 15 august al Bibliotecii Județene 

“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, în cadrul Zilelor Culturale ale Municipiului 

Vaslui va fi următorul : 

Vineri,13 august, sala TINART 

Ora 10 :00 

Vernisajul expoziției cu lucrări realizate la atelierele de creație în cadrul 

programului Bibliotecii de vacanță 

Festivitatea de premiere a participanților la atelierele din cadrul programului 

Bibiloteca de vacanță 

Ora11 :00 

Lansare de carte 

Radu Gyr: Resurecția poetului, autor Pavel Toma 

La topirea ghețarilor, autor Ana Săndulescu 

Sâmbătă, 14 august, ora 17 :00, sala TINART 

Lirica vasluiană actuală, activitate din cadrul Cenaclului Bibliotecii Județene 

“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Prolitera 



Activitățile sunt completate de expoziția de carte cu autori din municipiul Vaslui, 

«Vasluiul literar», realizată în Holul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu 

Spătarul” Vaslui, expoziție ce poate fi vizionată în perioada 13-15 august, între 

orele 9 :00-13 :00. 

 

 

 

 

 


