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DRAGOBETELE, LA BIBLIOTECA JUDETEANA VASLUI

Joi, 24 februarie Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a marcat Dragobetele,
sărbătoarea românească a dragostei, printr-o suită de manifestări dedicate publicului larg:
expoziții tematice, o întâlnire cu tinerii aflați la vârsta primelor iubiri, care au aflat detalii
neștiute despre câteva cupluri celebre din istoria României, dar și premierea celei de-a doua
ediții a concursului „Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste”. Seria activităților s-a încheiat
cu un minirecital susținut de cantautorii Romică Brunchi și Cristi Hîncu.
Dragobetele, ziua iubirii la români, nu putea să treacă neobservată la Biblioteca Județeană
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, în contextul în care tema dragostei a constituit sursa unora
dintre cele mai cunoscute opere literare din cultura universală, Astfel, în holul instituției, au
fost organizate două expoziții tematice: „𝑪𝒆𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒊 𝒇𝒓𝒖𝒎𝒐𝒂𝒔𝒆 𝒓𝒐𝒎𝒂𝒏𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒏
𝒕𝒐𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒑𝒖𝒓𝒊𝒍𝒆” realizată cu documente din colecțiile Sălii de lectură carte și periodice și
„R𝒐𝒎𝒂𝒏𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆”, expoziție de carte cu documente din colecțiile Sălii de împrumut
la
domiciliu
pentru
adulți.
„Autori din toate timpurile au avut grijă să dăruiască lumii cele mai frumoase povești de iubire,
care ne-au hrănit spiritul de-a lungul vremii. De la Epopeea lui Ghilgameș la Romeo și Julieta,
de la Jane Austen la John Fowles sau Garcia Márquez, dragostea a fost așternută pe hârtie în

diferite
moduri.
Vă invităm într-o călătorie care urmărește cele mai romantice povești de iubire, pe care
generații la rând le-au parcurs cu sufletul la gură, în căutarea poveștii preferate de dragoste. O
călătorie care va înconjura întreaga planetă și va parcurge secole de dorință, onoare, frumusețe
și
izbândă.
Expoziția cuprinde atât titluri celebre care au trecut testul timpului, dar și mari creații moderne
de o surprinzătoare complexitate. Puteți vedea atât cărți din literatura clasică, dar și
contemporană, care explorează iubirea sub toate formele ei, cu toată frumusețea, nebunia și
suferința.
Sunt cărți în care vă puteți regăsi, personaje cu care empatizați, cu povești adevărate sau
imaginate, cu final tragic sau fericit. Indiferent de finalul acestora, puterea dragostei va dăinui
dincolo de timp și spațiu, iar tema iubirii, oricât de repetabilă ar fi, rămâne vie și mereu
fascinantă.” a fost mesajul bibliotecarilor vasluieni.
Elevi de clasa a XII-a de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, însoțiți de prof. Doina
Danu, au avut prilejul să asiste la o altfel de lecție de istorie, în cadrul activității „Cupluri
celebre în istoria românilor”, coordonată de bibliotecara Dana Monica Vântu. Adolescenții au
aflat că unii dintre marii noștri domnitori, precum Vlad Țepeș, Al. Ioan Cuza sau Carol al IIlea nu au fost doar protagoniștii unor povești eroice pe câmpul de luptă sau a unor decizii
radicale pe scena politică, ci și a unor povești de dragoste, pline de romantism, unele peste
legile
vremii.
„Am încercat prin activitatea de astăzi să vă prezentăm povești frumoase de dragoste, în care
oamenii pun suflet, povești în care partenerii se respect unul pe celălalt și încearcă din răsputeri
să își ofere tot ce au mai bun. Toate astea nu o să le găsiți în cărțile de istorie. Profesorii de
istorie o să vă spună doar tangențial, dar toate aceste povestiri le găsiți în cărțile și revistele de
la Bibliotecă.”, le-a spus tinerilor Gelu Voicu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui, povestindu-le liceenilor și despre ce a însemnat dragostea și pentru
alți bărbați celebri din istoria românească, precum Ștefan cel Mare, I.L. Caragiale sau Mihail
Kogălniceanu.
Tot ieri, s-a desfășurat festivitatea de premiere a celei de-a doua ediții a concursului „Cea mai
frumoasă scrisoare de dragoste”, coordonat de bibliotecara Gina Lăcrămioara Păun. În concurs
au intrat nu mai puțin de 80 de scrisori de dragoste, scrise de mână, ceea ce a făcut ca sarcina
juriului să fie una extrem de dificilă. Criteriile de departajare au ținut cont de ortografie și
caligrafie, mod de prezentare și, nu în ultimul rând, de emoția transmisă. S-au acordat multe
mențiuni, pe categorie de vârstă, premiile fiind obținute astfel: la categoria „seniori”: Mihai
Țăruș – Premiul I, Alexandru Arseni – Premiul II, Lucia Chiper – Premiul III, la categoria
„adulți”: Cristian Karp – Premiul I, Raul Sergiu Florea – Premiul II și Constantin Emil Barbu
– Premiul III, la categoria „adolescenți”: Ana Maria Tăcuțanu – Premiul I, Dragoș Gabriel
Ofileanu – Premiul II și Ștefania Ciubotaru – Premiul III. Marele Premiu a fost revendicat de
tânăra Beatrice Stanciu. Premiile au fost sponsorizate de Hiccup Bookshop.
Și, pentru că versul și muzica pot fi oricând sinonime ale iubirii, seria activităților dedicate zilei
de Dragobete s-a încheiat cu un minirecital susținut de cantautorii Romică Brunchi și Cristi
Hîncu.
„Vreau să îi felicit și să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestor
evenimente, precum și celor care au participat la desfășurarea lor. Rămânem deschiși la toate
inițiativele pe care le au colegii noștri, dar biblioteca rămâne deschisă permanent publicului și

tuturor celor care inițiază activități. Pentru că spaţiul instituţiei este nu numai un loc de
documentare, ci și un centru de dezvoltare comunitară, un loc în care fiecare dintre noi își poate
regăsi identitatea culturală sau socială”, a mai spus directorul bibliotecii, Gelu Voicu Bichineț.
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