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Editorial

Camelia Toporaş, redactor-şef

 La sfârşit de an 2020, care a stat sub semnul 
epidemiei SARS-CoV-2 şi început de nou an, 2021, care 
sperăm cu toţii că ne va aduce o rezolvare a problemelor 
din anul anterior, oferim cititorilor noştri un ultim 
număr al buletinului nostru, cu dorinţa de a reconstitui 
comunitatea bibliotecarilor publici din judeţul Galaţi într-
un cadru mult mai propice comunicării directe,  în timp 
real, astfel încât să putem fi şi mai aproape de nevoile reale 
ale colegelor noastre din judeţ, care îşi doresc răspunsuri 
şi intervenţii la obiect în problemele cu care se confruntă, 
accentuate de contextul actual şi care, la rândul lor, îşi 
doresc să fie mai aproape de cei în slujba cărora se află, a 
utilizatorilor, a elevilor, a celor aflaţi în căutare de sprijin 
informaţional, fie pentru studiu sau pentru susţinerea 
unor activităţi curente, fie pentru obţinerea unui sfat de 
lectură sau pentru aprofundarea cunoştinţelor din diverse 
domenii.
 Bibliotecarii din bibliotecile publice din judeţul 
Galaţi au dovedit adesea că sunt pasionaţi de ceea ce fac 
şi ne-au împărtăşit, permanent, activităţile şi realizările 
lor în paginile acestui buletin, dovedindu-se esenţiali 
pentru comunităţile, mai mici sau mai mari, în care, cu 
dăruire şi perseverenţă, se luptă cu limitele bugetului, cu 
posibilităţi materiale reduse şi cu timpul adesea limitat, 
pentru a-şi aduce la îndeplinire misiunea pe care şi-au 
asumat-o. Dincolo de restricţiile aduse de pandemie, care 
ne-au obligat pe mulţi dintre noi să ne redefinim rolul 
şi misiunea în societate, în căutarea unor căi de a oferi 
sprijinul necesar chiar şi de la distanţă, biblioteca rămâne, 
cu toate acestea, locul unde se conservă tradiţii locale, 
unde se studiază, se învaţă, se cercetează şi se împărtăşesc 
cunoştinţe şi documente.
 Sfârşitul unui an şi începutul unuia nou reprezintă 
adesea un moment potrivit pentru a realiza un bilanţ, mai 
ales când anul anterior a reprezentat o provocare uriaşă 
pentru întreaga lume, inclusiv pentru bibliotecile publice. 
Poate fi un moment propice pentru schimbare, pentru 
previzionarea unor servicii adaptate noilor condiţii sau, 
din contră, pentru încremenirea într-un proiect care nu 
mai este viabil.  
 Depinde de fiecare dintre noi în parte cum va 
fi viitorul serviciilor de bibliotecă şi, mai ales, dacă vom 
avea în vedere ceea ce îşi doreşte utilizatorul bibliotecii cu 
adevărat, de a avea capacitatea de a ne centra pe dorinţele 
şi necesităţile sale, de a-i veni în întâmpinare, pentru 
a asigura îndeplinirea rolului primordial al bibliotecii 
publice, acela de a asigura cadrul şi suportul necesar pentru 
accesarea cât mai rapidă şi mai eficientă a documentelor 
sau informaţiilor necesare,  constituindu-se astfel într-un 
centru informaţional, de lectură, cercetare, instruire şi  
alfabetizare digitală pentru comunitatea locală.
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Serviciile bibliotecii publice în vreme de pandemie
- întâlnire online -

Din viaţa asociaţiei

În data de 11 noiembrie 2020, cu ocazia aniversării a 130 de ani de la inaugurarea Bibliotecii 
Județene „V.A. Urechia” Galați, aceasta, în colaborare cu Asociația Națională a Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) – Filiala Galați, a organizat o întâlnire profesională pe 
platforma Google Meet, sub titlul „Serviciile bibliotecii publice în vreme de pandemie”.

 Evenimentul inițiat de Filiala ANBPR 
Galați a fost dedicat aniversării celor 130 de ani de 
existență a bibliotecii publice gălățene, inaugurată 
la 11 noiembrie 1890 şi s-a adresat bibliotecarilor 
membri ai filialei Galați a ANBPR, atât bibliotecari 
din Biblioteca Județeană, cât şi bibliotecari din 
bibliotecile publice locale. Acest eveniment a fost 
pregătit de către Biroul executiv al Filialei ANBPR 
Galați, cu sprijinul Compartimentului APIS al 
BJVAU.
 Obiectivul acestui eveniment a fost 
promovarea unui mediu de comunicare 
profesională, printr-o dezbatere ce reuneşte 
bibliotecari din bibliotecile publice din județul 
Galați, membri ANBPR Filiala Galați, cu scopul 
de a facilita schimbul de experiență, de cunoştinţe 
şi informații pe tema serviciilor de bibliotecă în 
vreme de pandemie.
 Au fost prezenți online următorii invitați, 
care au abordat tematici de interes, după cum se 
poate constata în continuare:
•	 Drd. Dragoş Adrian Neagu, vicepreşedinte 

ANBPR – Biblioteci și bibliotecari în 
pandemie - legislație, servicii, comunitate;

•	 Dr. Liviu-Iulian Dediu, vicepreşedinte 
ANBPR – Utilizarea resurselor IT&C 
pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă;

•	 Ioana Crihană, director executiv ANBPR – 
Proiectele ANBPR on-line;

A consemnat Titina Maricica Dediu, şef Biroul Completare, achiziţii. Evidenţa colecţiilor 

•	 Crina Popescu, bibliotecar Biblioteca 
comunala Pietrari, Vâlcea – Cum se vede 
„pandemia” din biblioteca comunală.

 Moderatorul întâlnirii a fost doamna Geta 
Eftimie, preşedinte al Filialei Galați a ANBPR.
 Au fost conectați online 50 de bibliotecari, 
membri ai ANBPR, care au folosit atât calculatoare, 
cât şi telefoane smartphone pentru conectarea în 
platforma online.
 În cadrul intervenției sale, domnul 
Dragoş Adrian Neagu a afirmat că pandemia a 
afectat accesul utilizatorilor la serviciile față în 
față şi că bibliotecarii au găsit noi modalități de 
a permite utilizatorilor să aibă acces la colecțiile 
bibliotecii, mijlocite de tehnologia informației. 
Unul din aceste servicii este digitizarea la cerere 
a secțiunilor dintr-o anumită carte sau revistă şi 
transmiterea lor utilizatorilor. Bibliotecarii trebuie 
să se adapteze în primul rând la acest mod de 
lucru, în care comunicarea şi serviciile s-au mutat 
în mediul online. O provocare este, de asemenea, 
adaptarea posturilor din cadrul bibliotecilor, ale 
căror atribuţii se pot realiza prin telemuncă. În 
cele mai multe biblioteci din mediul rural lipsa 
cataloagelor online creează imposibilitatea de lucru 
prin telemuncă, astfel că se poate constata o mare 
carență a dezvoltării bibliotecilor în ceea ce priveşte 
sistemul integrat de bibliotecă şi în acest caz, 
fără existența unui sistem integrat online nefiind 

posibilă telemunca. 
 P r e z e n t a r e a 
domnului Liviu Iulian 
Dediu a avut ca punct 
central resursele IT & 
C pentru dezvoltarea 
serviciilor de bibliotecă. 
În contextul pandemiei 
se observă din ce în ce mai 
mult că tehnologia este 
indispensabilă. Câteva 
dintre îndrumările care 
au fost prezentate în 



https://www.bvau.ro/asociatia.php

4

Decembrie 2020

Din viaţa asociaţiei

această intervenție s-au referit la: punerea unui 
accent mai mare pe serviciile de bibliotecă pentru 
adulți, în contextul în care alfabetizarea digitală 
este o problemă la a cărei rezolvare bibliotecarii 
pot contribui; necesitatea partajării informației 
şi completarea fişierelor de autoritate din cadrul 
sistemului integrat de bibliotecă; bibliotecile care 
nu dețin un sistem integrat de bibliotecă ar trebui 
să facă toate eforturile pentru a-l putea obține; 
implementarea tehnologiei RFID de protecție 
a gestiunii în special în bibliotecile județene 
pentru dezvoltarea serviciilor de returnare şi 
autoîmprumut. De asemenea, acesta a accentuat 
necesitatea instruirii anuale a bibliotecarilor, 
pe secțiuni, pentru ca aceştia să poată acumula 
cunoştinţe în ce priveşte: operarea PC-urilor, 
utilizarea aplicațiilor Smartphone, utilizarea 
tabletelor şi a e-book-urilor, cultura informației. 
Bibliotecarii ar trebui să se implice mai mult în 
ceea ce priveşte informațiile comunitare şi legislația 
locală, iar utilizatorii să fie încurajați să utilizeze 
instrumentele create de bibliotecari dar şi contul 
online pentru utilizarea tuturor facilităților oferite 
prin intermediul sistemului integrat de bibliotecă. 
Nu în ultimul rând a fost menționat, pe lângă 
cadrul creat de ANBPR, rolul metodistului din 
biblioteca județeană, care ar trebui să cunoască 
foarte bine situația din bibliotecile locale şi să 
mențină contactul strâns cu administrațiile locale 
din județ.
 În continuare, doamna Ioana Crihană a 
spicuit din proiectele implementate sau în curs de 
implementare în care sunt implicate Departamentul 
operațional al ANBPR împreună cu bibliotecile 
publice. Acestea sunt prezentate şi pe site-ul 
Asociației, www.anbpr.ro. Cel mai nou proiect 
se referă la competențele IT ale bibliotecarilor. 
Este important de menționat că Departamentul 
operațional s-a ocupat de invitarea în cadrul 
conferințelor ANBPR 
a reprezentanților 
unor ONG-uri cu 
care bibliotecile ar 
putea demara în 
comun proiecte pentru 
utilizatori.
 I n t e r v e n ț i a 
doamnei Crina Popescu, 
bibliotecară la Biblioteca 
Publică Pietrari, județul 
Vâlcea, s-a referit în 
special la proiectele 

în care a fost implicată Biblioteca comunală din 
Pietrari, unele în calitate de parteneră, iar în 
altele în calitate de instituție câştigătoare a unui 
grant. Doamna Crina Popescu a trecut în revistă 
proiecte precum Fii Fitnes, nu Fatnes, Copiii fac 
coding în bibliotecile publice, proiecte online 
pentru copii şi adolescenți desfăşurate pe perioada 
pandemiei, precum şi participarea sa la multe 
cursuri şi webinarii pentru a învăța cum să utilizeze 
tehnologia şi mediile de comunicație, pentru a fi 
cât mai aproape de utilizatori în mediul online. A 
povestit, de asemenea, din experiența sa de scriere 
de proiecte şi a răspuns întrebărilor colegilor noştri 
din județ.
 În finalul întâlnirii online, la secțiunea 
de întrebări/discuții/propuneri, doamna Letiția 
Buruiană a semnalat apariția numărului special 
al revistei Buletinul Fundației Urechia, dedicat 
aniversării a 130 de ani de la inaugurarea Bibliotecii 
„V.A. Urechia”. Din cuprins, au fost amintite atât 
articole dedicate istoriei bibliotecii şi evidențierii 
particularităților unui fond provenit din biblioteca 
personală donată de Urechia pentru ctitoria sa, cât 
şi materiale destinate specialiştilor din biblioteci, 
cercetătorilor din domeniul bibliologic şi umanist, 
atât publicului avizat al valorilor bibliofile şi 
patrimoniale, cât şi simplilor iubitori de carte şi 
lectură.
 Pe parcursul întâlnirii, doamna Mihaela 
Buțurcă, bibliotecară la Biblioteca Comunală 
Măstăcani, a adresat invitaților diverse întrebări şi a 
propus ca astfel de întâlniri online să se desfăşoare 
mai des, centrate pe diferite teme de interes pentru 
bibliotecari.
 Întâlnirea online Serviciile bibliotecii publice 
în vreme de pandemie  a fost înregistrată şi este 
disponibilă online pe pagina de facebook a Bibliotecii 
Județene Galați, la adresa: https://www.facebook.
com/168822353151704/videos/394168345135255
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Calendar cultural gălăţean : aniversări și comemorări 2021
apariţie editorială în format e-book

 În calitate de păstrătoare a unei importante 
părţi a memoriei locale, biblioteca publică are rolul 
de a perpetua şi de a promova informaţiile despre 
oamenii Galaţiului, rol pe care şi-l îndeplineşte 
şi prin constituirea şi editarea acestui calendar 
cultural, care cuprinde aniversări şi comemorări 
marcate la împlinirea unui număr rotund de ani, 
de la naştere, respectiv de la moarte, pe parcursul 
anului calendaristic 2021.
 Acest calendar este unul dintre 
rezultatele activităţii de constituire 
a bibliografiei locale a judeţului 
Galaţi, prin intermediul formatului 
electronic devenind mult mai accesibil 
comunităţii locale şi nu numai, oferind 
prilejul celor interesaţi să parcurgă 
fragmente din biografia celor care s-au 
născut în judeţul Galaţi, au marcat 
istoric sau cultural aceste meleaguri 
sau se numără printre membrii 
cunoscuţi ai comunităţii locale 
din diverse domenii de activitate: 
literatură, învăţământ, sport, ştiinţă, 
artă, cultură etc.
 Memoria este desigur 
subiectivă, atribut ce poate fi aplicat şi unei astfel 
de publicaţii, ce poate fi supusă, bineînţeles, 
completărilor. Ea nu îşi propune să devină 
exhaustivă, lucru greu de realizat în momentul 
în care te raportezi la epoci diferite şi la surse de 
documentare diverse, dar poate fi îmbunătăţită 
cu ajutorul celor care parcurg lucrarea şi a celor 
care urmăresc zilnic aceste semnalări în pagina de 
facebook Serviciul Referinţe a Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia”. Să semnalezi sintetic aniversarea sau 
comemorarea unor oameni, alegând să restrângi 
informaţia biografică pentru dimensiunile restrânse 
ale unui calendar, poate fi o sarcină dificilă, aşa cum 
am şi constatat de-a lungul celor aproape şapte ani de 
când există acest proiect, şi sub forma unei pagini de 
facebook, Serviciul Referinţe, unde, alături de imagini 

Camelia Toporaş, Serviciul Referinţe
            Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi 

 O a doua apariţie editorială din seria „Calendar cultural gălăţean" este disponibilă în 
format electronic pe site-ul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia", aceasta fiind dedicată aniversărilor 
şi comemorărilor anului 2021. Volumul reprezintă unul dintre rezultatele activităţii de constituire a 
bibliografiei locale a compartimentului Informare bibliografică, el fiind folosit pe tot parcursul anului 
pentru semnalarea aniversărilor şi comemorărilor pe pagina de facebook a Serviciului Referinţe.

ale Galaţiului de altădată, cei care o frecventează s-au 
obişnuit să parcurgă şi aceste semnalări biografice. 
Astfel, conservarea şi promovarea memoriei 
locale a căpătat noi sensuri în epoca în care adesea 
comunităţile sunt create şi susţinute în mediul online, 
unde informaţiile pot ajunge mult mai departe şi 
se pot întoarce reînnoite şi completate. Pagina de 
facebook a Serviciului Referinţe a adunat în jurul ei 
o astfel de comunitate, devenind acel loc virtual de 

întâlnire unde gălăţenii îşi împărtăşesc 
amintirile despre oamenii excepţionali 
care nu mai sunt printre noi sau 
îşi arată aprecierea la aniversarea 
unor membri ai comunităţii locale, 
participând cu toţii la reconstituirea 
istoriei judeţului reflectată în memoria 
colectivă. Redăm în continuare câteva 
dintre opiniile celor care urmăresc 
cu fidelitate pagina şi semnalările 
calendarului nostru:

„Ne aduceți în memorie oameni şi 
evenimente care merită ştiute despre 

acest oraş şi chiar județ!”   
       (Magda Călinescu)

„Extraordinară muncă faceţi! 
Mulţumim!”   

                             (Minodora Rîpă)
„E bine să fii informat sau să acumulezi cât 

mai mult... Nu contează vârsta, te poți îmbogăți 
intelectual, sufleteşte, moral, spiritual... Condiția 
este să îţi doreşti! Zi minunată oameni frumoşi!”   

                                  (Domnica Făcăeru)
„Foarte interesant şi deosebit de util!”   (Cristina Ghioci)
„Bibliotecari minunaţi ai secolului XXI care îmbină 

documentarea şi tehnologia pentru a păstra vie 
identitatea unui oraş. Felicitari!!!” (Teodora Maria)
„Mulțumim pentru memento!” (Simona Cazacu)

„Superb! Felicitări celor din spatele acestei 
inițiative.”    (Ionuț Procop)

„Alese mulțumiri minunatului dumneavoastră 
colectiv!”   (Rodica Segal)

1
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Liliana Ionașcu: 
40 de ani, 8 luni și 2 zile de bibliotecă

Profesional

 „40 de ani, 8 luni şi 2 zile...”
 Aşa îşi prezintă Liliana Ionaşcu  activitatea 
în cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”.  
 Angajată la biblioteca judeţeană, conform 
scriptelor, în anul 1980, Liliana şi-a petrecut cei mai 
frumoşi ani ai tinereții la sala de lectură, printre 
cărți şi ziare. 
 Generații întregi de elevi şi de studenți, 
care au trecut în decursul celor 40 de ani prin 
bibliotecă şi în special la sala de lectură, 
îşi aduc aminte în primul rând de colega 
noastră de neconfundat, care, cu ochelarii 
ei mari şi într-o stare de agitație 
permanentă, se grăbea să ducă cărțile 
spre fiecare solicitant din sălile de 
lectură ale sediului bibliotecii. 
 Cu aceeaşi conştiinciozitate îşi 
îndeplinea sarcinile zilnice, printre care se 
număra aceea de a-şi nota fiecare 
ziar şi plic primit de la poştă.  
Drumurile către oficiul 
poştal, făcute ani şi ani 
de zile, cu rigurozitatea 
şi precizia unui ceas 
elvețian i-au marcat 
cu siguranță toată 
activitatea. A suferit 
când n-a mai avut 
această sarcină, acum 
doi ani de zile, dar s-a 
adaptat schimbărilor. Nu a 
renunțat însă la sacoşele mari 
de care era nedespărțită (minim 
două) şi în care avea de toate şi 
pe care le căra zi de zi. Liliana ştia toate amănuntele 
despre ziarele şi revistele ce intrau în bibliotecă: ce 
titluri avem în abonamente, în ce zi apare fiecare ziar, 
care este ultimul număr sosit, ce nu a venit..., de ce nu 
a venit..., mai apare sau nu mai apare..., orice ai fi vrut 
să ştii îți spunea ea şi, mai ales..., nu uita nimic. 
 Da... o să-i ducem dorul, dar a venit 
momentul când trebuie să încetinim iureşul vieții şi 
să o lăsăm să păşească într-o nouă etapă.
 Dragă Liliana, îți doresc să ai o viață 
frumoasă, să te bucuri de pensia pe care ai câştigat-o 
după atâția ani de muncă şi să fii fericită alături de 
cei dragi!

Silvia Matei

 Am cunoscut-o pe Liliana în primul rând 
ca utilizator al serviciilor bibliotecii, atunci când, 
studentă fiind, am frecventat sălile de lectură ale 
bibliotecii. Cea care mi-a rămas în amintire şi peste 
ani, atunci când am devenit angajată a bibliotecii, 
prin agitaţia, specifică de altfel temperamentului 
ei, cu care se manifesta, făcând toate eforturile de 

a-ţi aduce  la masa repartizată toate 
documentele solicitate, îmbrăcată în 

halatul specific acelor vremuri, a fost 
Liliana Ionaşcu.

 Am cunoscut-o apoi în 
calitate de colegă, atunci când, 
cu aceeaşi meticulozitate, se 
îngrijea ca toate periodicele 

aflate în gestiunea sălii de lectură să ajungă la locul 
lor, după ce treceau de etapa prelucrării analitice 
a Biroului Informare bibliografică, iar dacă vreun 
ziar era solicitat înainte ca acesta să ajungă la sala 
de lectură, Liliana avea grijă ca utilizatorul să fie 
servit cu prioritate.
 Ne gândim acum cu drag la ea şi faptul că nu va 
mai fi o prezenţă constantă în incinta sediului bibliotecii 
nu înseamnă că nu o să ne mai gândim la cea care prin 
prezenţa sa inedită a rămas pentru mulţi utilizatori 
şi bibliotecari imaginea unui om care şi-a îndeplinit 
cu meticulozitate datoria şi pe care o vom revedea cu 
bucurie ori de câte ori ne va mai păşi pragul.

Camelia Toporaş
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 Una dintre activitățile importante ale  
proiectului „CodeKids - Copiii fac coding în 
bibliotecile publice”, implementat de Fundația 
Progress în parteneriat cu bibliotecile publice, 
a fost reprezentată de Târgul de Ştiință şi 
Tehnologie pentru Copii.
 În regiunea Moldovei a avut loc 
evenimentul „Code Kids Fest Moldova 2020”, 
în data de 12 noiembrie 2020 şi a fost organizat 
de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” 
Neamț în parteneriat cu Biblioteca Municipală 
„Radu Rosetti” Oneşti, județul Bacău.
 Au participat la acest festival cluburile 
de coding ale următoarelor biblioteci cu 
următoarele proiecte în concurs: 
•	 Oneşti, jud. Bacău – „Braț hidraulic, Panou 

solar cu senzori de mişcare”;
•	 Tazlău, jud. Neamț – „Matricea cu led”;
•	 Tămăşeni, jud. Neamț – „Arduino 

ultrasonic senzor led”;
•	 Trifeşti, jud. Neamț –  „Stepper Motor”;
•	 Măstăcani – jud. Galați – „Folosirea 

luminii intermitente”.
 Aceste cluburi au utilizat în cadrul 
proiectelor kiturile Arduino şi au lucrat în 
echipă în condiții de pandemie.
 Clubul Bibliotecii Comunale Măstăcani 
Code Kids Exploring with Măstăcani – Coderi 
optimişti, condus de bibliotecara Mihaela Buțurcă, 
a obținut Locul 3 la acest concurs, fapt pentru care 
merită toate felicitările noastre.
 Este de menționat aici că participarea 
la acest festival a însemnat, pe lângă proiectul 
în sine, crearea unui clip de prezentare a 
proiectului şi înregistrarea şi participarea 
membrilor şi susținătorilor acestora pe 
platforma online Hopin, de unde au putut 
deprinde şi alte cunoştințe. Clipul poate fi 
vizionat la adresa: https://www.youtube.com/
watch?v=GFqP59cV8Ac unde sunt aşteptate 
like-uri sau comentarii.  

(A consemnat: Titina Maricica Dediu)

Participarea Bibliotecii Comunale Măstăcani la
Code Kids Fest Moldova 2020
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Aniversările anului în localităţile 
din judeţul Galaţi:

ianuarie - martie 2021

BĂLĂBĂNEŞTI
13 ianuarie  - 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în Bucureşti, a juristului şi economistului George Felix 

TAŞCĂ, membru fondator al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” 
din Iaşi, Cetăţean de Onoare al comunei Bălăbăneşti (jud. Galaţi), unde a fost înmormântat, 
împătimit arhivist şi genealogist, care s-a dedicat cercetării originilor strămoşilor săi proveniţi 
din Bălăbăneşti (printre aceştia numărându-se profesorul universitar Gheorghe Taşcă, fondator 
al învăţământului economic superior din România), autor al lucrărilor istorice „Răzeşii de 
Bălăbăneşti”, „Bălăbăneşti - Contribuţii documentar istorice”, „Neamul nostru Tăculesc”, „Un 
tribun al răzeşilor din Bălăbăneşti - Marele căpitan Constantin Balaban (1780-1845)” etc  (n. 
2 apr. 1914, Bucureşti).

26 ianuarie  - 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în com. Bălăbăneşti, jud. Galați, a poetului 
Constantin BUTUNOI,  absolvent al Liceului Militar din Câmpulung Moldovenesc şi al Şcolii 
Superioare Militare din Braşov (1968), colaborator al mai multor publicații literare: Orizont, 
Luceafărul, Arca, Amurg Sentimental etc., distins cu  Premiul al II-lea „Mihai Eminescu” 
(Oradea, 1993), Premiul Fundaţiei Culturale „Ioan Slavici” pentru volumul „Poeme într-un 
fel” (1997), Premiul I al Concursului de creație literară „Vara visurilor mele”, organizat de revista 
Amurg sentimental şi cu titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Bălăbăneşti (oct. 2010).
12 martie  - 70 de ani de la moartea, în anul 1951, în închisoarea din Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş, a 

economistului Gheorghe TAŞCĂ, doctor în economie politică şi în drept, absolvent al Facultăţii de 
Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi al Facultăţii de Drept din Paris, profesor universitar 
şi rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale din Bucureşti, deputat, ministru al Industriei 
şi Comerţului (1932), preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, membru 
corespondent al Academiei Române, distins cu Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor, 
care, odată cu instaurarea regimului comunist, a fost eliminat din învăţământ, arestat şi închis (n. 30 
ian. 1875, sat Lungeşti, com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi). 

BEREŞTI
2 februarie  - 5 ani de la moartea, în anul 2016, a compozitorului Costică ANDREI, cu studii 
la Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi (1940-1948) şi la Conservatorul de Muzică din 
Iaşi (1949-1950) şi din Cluj (1951-1954), care a activat ca redactor muzical şi şef de redacţie 
muzicală la Editura Didactică şi Pedagogică din Ministerul Învăţământului (din 1957) şi ca 
profesor de teorie şi solfegiu la Liceul de Muzică Nr. 2 „Dinu Lipatti” din Bucureşti (1967-1973), 

membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, creaţia sa 
componistică cuprinzând exclusiv muzică corală de diverse genuri: cântece 
pentru copii, cantate, madrigale, prelucrărilor folclorice, muzică religioasă, 
colinde  (n. 7 (8 în arhive) apr. 1928, com. Bereşti, jud. Covurlui).
16 februarie  - 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în Bereşti, jud. Galați, a epigramistului Mihai 
ENACHI, inclus în numeroase antologii de epigrame şi de aforisme, colaborator la reviste de umor, 
membru al Clubului Umoriştilor „Verva” din  Galaţi şi al Uniunii Epigramiştilor din România.

BEREŞTI-MERIA
(?)  - 230 de ani de la naşterea, în anul 1791, a poetului Manolache CÎRJĂ, considerat unul dintre versificatorii 
moldoveni de la începutul poeziei moderne româneşti, ale cărui versuri se găsesc în manuscrisele autografe 
deţinute de Biblioteca Academiei Române; tatăl său, banul Ioan Cârjă a fost ctitorul Bisericii „Vovidenia” din 
Galaţi (d. 24 ian. 1855, sat Ghibărţeni (astăzi Balinteşti), com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi).

George Felix TAŞCĂ

Constantin BUTUNOI

Costică ANDREI

Mihai ENACHI

G. F. TAŞCĂ
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14 ianuarie  - 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în satul Traian, com. Braniştea, jud. 
Galaţi, a atletei şi antrenoarei Fiţa LOVIN, care a activat, începând din anul 1971, la Clubul 
Sportiv Universitar Galaţi, semifinalistă la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980), deţinând 
în palmares zece titluri de campioană balcanică cu echipa la proba de cros, trei titluri de 
campioană balcanică la proba de individual-cros, cinci titluri de campioană balcanică la 
probele de pistă; a fost inclusă de două ori în lotul României pentru Jocurile Olimpice, la 
ediţia din 1980 de la Moscova şi la cea din 1984 de la Los Angeles, unde a câştigat Medalia 
de bronz la proba de 800 m; după retragerea din activitatea competiţională a devenit antrenor de atletism şi 
a ocupat funcţia de director al Direcţiei Judeţene pentru Sport Galaţi; pentru activitatea desfăşurată a fost 
răsplătită cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I (2004) şi Crucea Naţională „Serviciul Credincios” (1999) şi a 
devenit Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi (2002) şi al comunei Braniştea (2003).
28 ianuarie  - 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în com. Braniştea, jud. Covurlui (astăzi jud. Galaţi) a 
medicului locotenent colonel Soare V. BOAZU, membru al Societăţii Studenţilor în Medicină, doctor în 
medicină al Facultăţii de Medicină din Bucureşti.

CAVADINEŞTI
(?)  - 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în Galaţi, a profesorului de istorie Cezar ŞERBU, bursier al Şcolii 
Române din Roma, cadru didactic în Galaţi la Şcoala Normală „Costache Negri” (şi director în perioada 
1945-1948), Liceul „Vasile Alecsandri” (1950-1958), Şcoala Medie Nr. 4 (1959-1960), precum şi la şcoli din 
Lieşti, Tudor Vladimirescu şi Braniştea, muzeograf la Muzeul Regional de Istorie din Galați (1964-1967), 
membru al Asociaţiei Academice „Vasile Pârvan” a Foştilor Membri ai Şcolii Române din Roma (n. 1900, 
com. Găneşti - astăzi Cavadineşti, jud.Galaţi).
18 martie - 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în satul Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Galaţi, a preotului 
Nicolai Gh. GÂDEI, paroh al Bisericii „Buna Vestire” din Galați în perioada 1904-1941, revizor ecleziastic 
(1921-1944), profesor de ştiinţe religioase la Seminarul Teologic din Galaţi.

CERŢEŞTI
26 martie - 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în com. Cerţeşti, jud. Tutova, astăzi jud. Galaţi, a învăţătorului 
Simion I. MARDARE, care, de-a lungul carierei profesionale, a fost cadru didactic în şcoli din Tutova, Tulcea 
şi Tecuci (1900-1914), revizor şcolar şi institutor, apoi profesor de gimnastică la Gimnaziul „C.A. Rosetti” şi la 
Şcoala de ucenici industriali din Galaţi, fondator şi preşedinte al Ligii româno-polone, debutând publicistic în 
anul 1903, printre publicaţiile la care a colaborat numărându-se Universul şi Curentul (d. 1936).

CORNI
12 martie -  5 ani de la moartea, în anul 2016, a preotului Gheorghe BURUIANĂ, absolvent al Seminarului 
„Sf. Apostol Andrei” din Galați şi al Facultăţii de Teologie de la Bucureşti, care a slujit din 
anul 1958 la Parohia „Sf. Împăraţi” din Galați; în ultima parte a vieții (1994-2014) a slujit 
la Biserica „Sf. Mc. Dimitrie şi Sf. Efrem cel Nou” din Galaţi; a făcut parte din comitetul 
de iniţiativă al revistei Călăuză Ortodoxă şi a susţinut, în perioada 1991-1994, rubrica de 
meditaţii duhovniceşti sub genericul „Tabletă pentru suflet” din cotidianul local Viaţa 
liberă (n. 7 apr. 1922, com. Corni, jud. Galaţi).

COROD
4 martie -  125 de ani de la moartea, în anul 1896, în Galaţi, a avocatului şi omului politic 
Constantin A. RESSU, judecător şi procuror la Galaţi, avocat al Statului la Huşi, Piteşti 
şi Galaţi, care a întemeiat ziarul Poşta din Galaţi, deputat de Covurlui în Parlamentul 
ţării, prim-ajutor de primar şi în patru rânduri primar al oraşului Galaţi, preşedinte al 
Societăţii „Prutul” (înfiinţată în 1885 cu scopul de a înlesni răspândirea culturii naţionale 
printre românii din Basarabia), membru al societăților literare gălățene „Ateneul” şi 
„Junimea Comercială” (n. 5 nov. 1845, sat Cărăpceşti, com. Corod, jud. Galaţi).

Fiţa LOVIN

Constantin RESSU

Gh. BURUIANĂ
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29 martie - 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com. Corod, fostul jud. Tecuci (astăzi jud. Galaţi), a 
lui Ion L. LEFTERESCU, absolvent al Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci şi al Conservatorului de 
Belle Arte din Bucureşti, care a activat în cadrul Institutului de Meteorologie; stabilit la Râmnicu Vâlcea, a 
adunat material documentar pentru întocmirea monografiei comunei natale, Corod, pe care nu a apucat să 
o definitiveze, fiind completată de Costache Pintilie şi editată  de Mugur-Bogdan Sescu-Percic în anul 2008 
(d. 24 aug. 1975, Râmnicu Vâlcea).

COSMEŞTI
(?)  - 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în com. Cosmeşti, jud. Galaţi, a profesoarei de 
limba şi literatura română Dana BOGATU, absolventă a Liceului „Mihail Kogălniceanu” 
din Galați şi a Facultăţii de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti (1950), 
cadru didactic la Şcolile nr. 13, nr. 22, nr. 23 din Galați, inspector la Secția de Învățământ 
Galați (1955-1956), cadru didactic la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1956-1980).

CUCA
(?)  - 155 de ani de la naşterea, în anul 1866, în com. Cuca, jud. Galaţi, a jurnalistului, 
actorului şi autorului dramatic Emil TRIANDAFIL NICOLAU, jurnalist al ziarului 
Galaţii şi redactor la Poşta, secretar al Clubului Conservator din Galaţi, actor pe scene 
din provincie, stabilit, din 1898, la Bucureşti, şef de cabinet (din partea Partidului Liberal) 
în Ministerul Instrucţiunii Publice, delegat să reprezinte Sindicatul Ziariştilor Români la 
Reuniunea din Copenhaga, colaborator la mai multe publicaţii, autor de piese de teatru, 
membru în Societatea Scriitorilor Români (1911), decorat, în 1912, cu Medalia „Bene 
Merenti pentru artă”, clasa a 2-a (d. 24 oct. 1919, Bucureşti).

CUDALBI
10 februarie -  80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Cudalbi, jud. Galaţi, a profesorului Ştefan 

ANDRONACHE, bibliotecar şi director la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” 
din Tecuci în perioada 1966-2003, care a editat în cadrul Bibliotecii Municipale din 
Tecuci revista Literatură şi creaţie, animator cultural cu o intensă activitate publicistică, 
cunoscut colecţionar de cartofilie cu expoziţii organizate în ţară şi străinătate, cercetător 
în domeniul istoriei locale, care a elaborat ghiduri ale Tecuciului, bibliografii ale 
personalităţilor tecucene, albume de carte poştală, membru al Asociaţiei Artiştilor 
Fotografi din România, deţinător a numeroase premii în domeniul artei fotografice, 

distins cu Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 
România (ANBBPR) şi cu Ordinul „Meritul Cultural”, membru al ANBBPR şi al Asociaţiei 
Fotografilor din România.
1 martie  - 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Cudalbi, jud. Galaţi, a pictorului 
Gheorghe TONIŢA, absolvent al Facultății de Arte Plastice din cadrul Institutului Pedagogic 
din Iaşi, profesor de pictură şi de desen la Şcoala de Arte din Piatra Neamț şi din Roman, 
profesor de istoria artei la Seminarul Franciscan din Roman, cu preocupări în domeniul 
picturii, tapiseriei şi sculpturii religioase, lucrările sale fiind expuse în cadrul unor expoziţii 
personale şi de grup (d. 2010, Roman, jud. Neamţ).

FÂRŢĂNEŞTI
2 ianuarie  - 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi, a ofiţerului Mișul TOMA, absolvent al Şcolii de Ofiţeri 
Activi de Artilerie, care a activat ca şef serviciu chimic la Divizia 43 Artilerie Tecuci, îndepărtat din armată pentru 
motive politice în 1958, încadrat ca tehnician la Uzina de Tablă Subţire şi apoi la Combinatul Siderurgic din Galaţi, 
membru al Filialei Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi al Uniunii Foştilor Ofiţeri Activi Oprimaţi 
Politic (n. 24 febr. 1924, com. Fârţăneşti, jud. Galaţi).

Memorie locală

Gheorghe TONIŢA

Dana BOGATU

Emil TRIANDAFIL

Ştefan ANDRONACHE
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6 ianuarie  - 110 ani de la naşterea, în anul 1911, a preotului Ioan MAXIMIUC, care a slujit la Biserica „Sfântul 
Gheorghe” şi la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Frumuşiţa în perioada 1945-1975, autor al unui 
istoric al Bisericii „Sfântul Gheorghe“ din Frumuşiţa, rămas în manuscris în arhiva Arhiepiscopiei „Dunării 
de Jos“ (d. 5 dec. 1975).
26 februarie  - 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în satul Tămăoani, com. Frumuşiţa, 
jud. Galaţi, a avocatului şi scriitorului Constantin TĂNASE, doctor în drept, absolvent al 
Liceului ,,Vasile Alecsandri” din Galaţi, care de-a lungul carierei profesionale a fost ofiţer, 
şef al Inspectoratului de Poliție Transporturi Galați şi şef al Poliţiei Municipiului Galaţi, 
lector universitar la Universitatea „Danubius” din Galaţi din anul 2007, autor de scrieri 
literare, istorice şi de drept, membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi.
12 martie  -155 de ani de la moartea, în anul 1866, în satul Ijdileni, com. Frumuşiţa, jud. Galaţi, a preotului 
Constantin SÂRBU, slujitor la Biserica „Cuvioasa Parascheva” din comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi (n. 1812).

GOHOR
1 februarie  - 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com. Gohor, jud. Galaţi, a interpretei 
de muzică populară Mitriţa Camara VELICU, referent la Centrul Cultural „Dunărea de 
Jos” din Galaţi, coordonator al secţiei externe de canto muzică populară din Tecuci, care 
a colaborat de-a lungul vremii cu ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” al Centrului 
Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi şi cu alte grupuri folclorice din ţară, fondatoare a 
grupului vocal folcloric „Tecucelul” şi a grupului vocal de copii „Romaniţa”; a cântat atât în 
ţară, cât şi peste hotare, având alături nume sonore ale muzicii populare româneşti.

        IVEŞTI
30 ianuarie  - 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în com. Iveşti, jud. Tutova (astăzi jud. Galaţi), a inginerului 
Năstase I. BICHIR, doctor în ştiinţele tehnice, specialitatea maşini electrice, absolvent al Facultăţii de Electrotehnică a 
Institutului Politehnic şi al Facultăţii de Matematică a Universităţii din Bucureşti, cadru didactic universitar la Catedra 
de maşini electrice din cadrul Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic Bucureşti, şef al Laboratorului de 
Maşini electrice la Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Industria Electrotehnică din Bucureşti, autor de lucrări 
de specialitate în domeniul maşinilor electrice  (d. 7 febr. 1997, ?). 
21 februarie  - 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Iveşti, jud. Galați, a profesorului Emil 

DUMITRESCU, absolvent al Institutului Pedagogic din Galați, secția Matematică (1962) 
şi al  Universității din Bucureşti, Facultatea de Matematică-Mecanică (1967), profesor de 
matematică în judeţul Galaţi la Şcoala din Şerbăneşti (1962) şi la Şcoala „H.P. Bengescu” 
din Iveşti (1962-1968); în municipiul Galaţi a fost cadru didactic la Liceul „Vasile 
Alecsandri” începând din anul 1968 (director al acestuia în perioada 1987-1989) şi la 
Liceul „Al.I. Cuza” din Galați (1991-1997); în intervalul 1973-1976 a predat în Maroc, 
la Liceul din Souk-El-Atdab şi la Liceul „Al Laymon” din Rabat, iar în perioada 1992-

1993 la Liceul „Louis Bascan” din Rambouillet, Franța; inspector şcolar general în Galaţi 
(1989-1990), distins cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Comandor (2004).

LIEŞTI
15 februarie  - 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Braşov, a scriitorului şi esteticianului 
Dan MIHĂILESCU, doctor în estetică şi psihologia artei, absolvent al Liceului Teoretic 
„Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci şi al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti 
(1952), profesor în învăţământul preuniversitar la Turda şi apoi la Braşov, unde a activat 
în cadrul Bibliotecii Regionale (1955-1962), a Comitetului de Cultură şi Artă (1962-1972; 
1974-1986); cadru didactic asociat la Catedra de ştiinţe sociale şi estetică a Universităţii 
din Braşov (1973-1979), redactor la revista Braşovul Literar şi Artistic (1980-1983), autor 
a numeroase volume şi articole în domeniul culturologiei, a teoriei şi psihologiei artei, a 
esteticii şi memorialisticii, membru al Uniunii Scriitorilor din România, declarat „Omul 

Mitriţa VELICU

Dan MIHĂILESCU

Emil DUMITRESCU

Constantin TĂNASE
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Internațional al anului 1999-2000” de International Biographical Center din Cambridge (n. 12 apr. 1929, 
com. Lieşti, jud. Galaţi).

MĂSTĂCANI
25 martie  - 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în com. Măstăcani, jud. Galați, a studentului martir 
Niță BRAŞOV, absolvent al Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galați, deținut politic, reținut 
şi încarcerat de către autorităţile comuniste în lotul studenților teologi în anul 1948, încarcerat apoi la 
Penitenciarele Jilava, Piteşti, Văcăreşti, Târgu Ocna (d. 8 mai 1950, Târgu Ocna).

NĂMOLOASA
21 ianuarie  - 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Bucureşti a generalului-maior Maricel D. 
POPA, doctor în ştiinţe militare, absolvent, ca şef de promoţie, al Academiei de Înalte Studii 
Militare, Facultatea de Logistică, specialitatea Finanţe, specialist în domeniul economic 
şi financiar-contabil, care şi-a desfăşurat activitatea profesională în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, ca locţiitor al şefului Direcţiei financiar-contabile, apoi şef al Direcţiei 
medicale şi şef al Direcţiei audit intern, autor al celei mai vechi rubrici, „Pe loc, repaus!”, 
a ziarului Observator militar în perioada 1997-2016, publicând peste 11.500 de aforisme, 
colaborator la numeroase publicaţii periodice, membru fondator şi vicepreşedinte al 
Asociaţiei de Caritate „Camarazii” din Armata Română (n. 25 dec. 1955, com. Nămoloasa, jud. Galaţi).  

6 martie  - 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în satul Râmniceni, com. Măicăneşti, jud. Vrancea, a 
preotului Traian IOAN, absolvent al Seminarului „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi şi al Facultății de Teologie 
din Bucureşti, învăţător în localitatea natală, slujitor la parohii din judeţele Galaţi şi Vrancea (n. 10 febr. 
1919, com. Nămoloasa, jud. Galaţi).

NICOREŞTI
(?) februarie  - 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în Buzău, a profesorului de ştiinţe naturale Nicolae I. 
NAZARIE, cadru didactic la liceele din Botoşani, Pomîrla, apoi la Liceul din Buzău (astăzi Colegiul Naţional 
„B. P. Hasdeu”), unde a fost titular al catedrei de specialitate timp de 30 de ani, în perioada 1910-1940 şi 
director în două rânduri (n. 13 oct. 1880, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
4 februarie  - 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a 
pictorului Dumitru BRĂESCU, cu studii la Gimnaziul „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci 
şi la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti (1905-1909), care a făcut parte din echipa artiştilor 
plastici mobilizaţi pe lângă Marele Cartier General din Iaşi în perioada Primului Război 
Mondial, participând la expoziţia de pictură şi sculptură deschisă în sălile Şcolii de Arte 
Frumoase din Iaşi (27 ian. 1918), membru fondator al Societăţii „Cenaclul idealist” (1915), 
membru al Societăţii „Tinerimea artistică”, distins cu Medalia „Avântul Ţării”, specializat 
în pictura executată în tehnica frescă la Milano, realizând în ţară numeroase lucrări de 
decoraţiune religioasă, apreciate de specialişti; în colecţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi se 
găsesc obiecte personale ale acestuia, alături de  cele ale sorei sale, Smaranda Brăescu, de numele căreia se 
leagă începuturile paraşutismului românesc (d. 15 dec. 1947, Bucureşti).
11 februarie  - 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a 
scriitorului şi istoricului literar Gabriel DRĂGAN, absolvent al Facultăţii de Litere şi 
Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti în anul 1929, care s-a afirmat atât ca poet şi 
prozator, cât şi în calitate de istoric şi critic literar, elaborând o „Istorie a literaturii române” 
care a ajuns la patru ediţii, colaborator la numeroase reviste literare din ţară, care a iniţiat şi 
a condus revista literară Freamătul, retras spre sfârşitul vieţii în localitatea natală, unde a fost 
profesor de limba română la Şcoala Gimnazială din Nicoreşti, care astăzi îi poartă numele 
(n. 8 iun. 1904, com. Nicoreşti, jud. Galaţi). 

Maricel D. POPA

Dumitru BRĂESCU

Gabriel DRĂGAN
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OANCEA

(?)  - 10 ani de la moartea, în anul 2011, a aviatorului Dumitru CARAMAN, absolvent al 
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, al Şcolii de Sergenţi Majori din Tecuci, aviator cu 
peste 16.000 de ore de zbor şi peste 30.000 de aterizări, profesor de latină şi franceză la Şcoala 
din Cuca,  autorul lucrărilor „Să zbori şi să nu mori. Dezvăluiri senzaționale despre aviația 
anilor 1948-1978” şi „Decolarea” (n. 25 febr. 1928, com. Oancea, jud. Galați).

4 martie  - 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în com. Oancea, jud. Galaţi, 
a poetului Virgil COSTIUC, absolvent al Liceului „Mihail Kogălniceanu” din 
Galaţi şi al Facultății de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, distins cu numeroase premii pentru creația sa literară, colaborator la publicații culturale 
din Galați şi din țară, membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi.
12 martie  - 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Galaţi, a preotului Ioan TEOHARIE, absolvent 

al Seminarului „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi şi al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, care 
a slujit la parohiile Mânzăteşti şi Tămăoani din judeţul Covurlui (1943-1955) şi la bisericile „Sf. Dimitrie”, 
Izvorul Maicii Domnului (1960-1970) şi „Sf. Vasile” din Galaţi (1970-1971), consilier economic al episcopului 
Chesarie Păunescu (1954-1958), preot misionar la Buenos Aires (1973-1974), consilier administrativ 
bisericesc în cancelaria Eparhiei Dunării de Jos (1976-1986); a pus temeliile şi a ridicat biserica „Sf. Ana” 
din Galaţi, unde a şi slujit începând din 1985 până la pensionare (n. 29 ian. 1917, com. Oancea, jud. Galaţi).

PECHEA
2 ianuarie  - 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Pechea, jud. Galați, a interpretei şi culegătoarei 
de folclor Steriana FRIGIOIU, profesoară la clasa de iniţiere folclor a Secţiei Şcolii de Arte din Pechea 
a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, fondatoare a grupului folcloric „Româncuţa”, în comuna Pechea, 
răsplătită cu Premiul de Excelenţă din partea Inspectoratului Judeţean pentru Cultură (1995), Premiul 

Centrului Judeţean de Creaţie (1997) şi Premiul de Excelenţă pentru întreaga carieră, din 
partea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” (2004), autoare a „Ghidului practic pentru 
culegătorii de folclor” şi a monografiei comunei natale, „Clăcaşii lui Moruzzi Pecheanu”.
15 martie  - 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Pechea, jud. Galaţi, a jurnalistului 
Dimofte BOURCEANU, ziarist la cotidianul gălăţean Viaţa nouă, apoi la Viaţa liberă, în paginile 
căruia a relatat despre evenimentele economice ale judeţului Galaţi (d. 4 dec. 2020, Galaţi).

PISCU
1 martie  - 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Piscu, jud. Galaţi, a poetului şi 
publicistului Ion PANAIT, jurnalist de opinie, anchete şi investigație, care a editat la 
Constanţa, împreună cu un grup de scriitori dobrogeni, revista Tomis, stabilit la Focşani, 
unde a fost redactor al publicaţiei Milcovul, autor de volume de poezie, distins cu Premiul 
revistei Luceafărul pentru poezie în anul 1964 şi cu Premiul anului 2004 pentru Publicistică 
al Uniunii Scriitorilor Români (d. 6 sept. 2009, Mangalia).

SCÂNTEIEŞTI
19 martie  - 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în satul Fântânele, com. Scânteieşti, jud. Galaţi, a 
preotului Marin STAMATE, doctor în teologie, profesor de limba franceză şi latină la Liceul Teoretic din 
Pechea, preot la parohia „Sf. Haralambie” şi apoi „Sf. Ilie” din Galaţi, cadru didactic la Facultatea de Litere 
şi Ştiinţe a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, colaborator cu articole la publicaţii de specialitate.

SLOBOZIA CONACHI
15 martie  - 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în com. Slobozia Conachi, jud. Galaţi (fostul jud. 
Covurlui), a medicului Elena POPA, doctor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, medic la Spitalul 
Roznov (Neamţ), medic consultant la Asigurările Sociale şi medic al Şcolii de Horticultură Roznov. 

Ion PANAIT
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D. BOURCEANU
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SMULŢI

(?)  - 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în com. Smulţi, jud. Galaţi, a profesorului de latină 
Tănase NEJNERU, absolvent al Liceului „Unirea” din Focşani şi al Facultăţii de Filosofie şi 
Litere, specialitatea filologie clasică, din cadrul Universităţii din Bucureşti, cadru didactic în 
Huşi, Focşani,  Târgu Ocna, la Liceul „D.A. Sturdza” din Tecuci (1944-1946), Liceul Militar din 
Galați (U.M. 02477; 1957-1959), Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1959-1962; 1968-1974, 
perioadă în care a fost şi director), Liceul „Al.I. Cuza” din Galați (1962-1963; 1967-1968), şef 
al Secției de Învățământ a Sfatului Popular Regional Galați (1963-1967), distins cu Ordinul 
Muncii clasa a III-a  (1963) şi titlul de Profesor emerit (d. 14 nov. 2004, Galați).

SUCEVENI
11 februarie  - 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, în Galaţi, a preotului Valentin DINGĂ, 
absolvent al Facultăţii de Litere şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (2006) şi 
al  unui masterat în specializarea „Viaţa Bisericii” la Facultatea de Teologie „Pr. Prof. Dumitru 
Stăniloaie” din Iaşi, preot paroh al Parohiei Suceveni I.

      TÂRGU BUJOR
1 ianuarie  - 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Târgu Bujor, jud. Galaţi, a inginerului 
de mine Gheorghe DAMASCHIN, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi 
şi al Academiei de Mine din Freiberg, Germania, om de ştiinţă şi explorator, director al 
Cărbunelui la Direcţia Generală a Minelor, director general al Minelor, autor al unor 
valoroase lucrări în domeniul minier, deţinător de inovaţii şi brevete, preşedinte al 
Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră (d. 15 iun. 1970, Bucureşti).
4 ianuarie  - 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în Tg. Bujor, jud. Galaţi, a preotului 

Costel BULGARU, preot paroh al Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” 
din Galați, profesor la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galați din anul 
1994 şi director al acestuia, distins cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” clasa a II-a 
(2004) şi cu distincţia „Crucea patriarhală pentru clerici” (1999), unul dintre autorii 
documentatei monografii a Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, 
alături de preoții Lucian Petroaia şi Eugen Drăgoi, apărută în anul 2008 la Editura 
Episcopiei Dunării de Jos.
20 ianuarie  - 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în satul Moscu, Tg. 

Bujor, jud. Galaţi, a istoricului şi bibliologului Dan RÂPĂ-BUICLIU, doctor în istoria medievală 
a românilor, bibliofil, care de-a lungul carierei profesionale a activat ca cercetător ştiinţific la 
Muzeul de Istorie din Galaţi şi profesor titular la Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de 
Jos” din Galaţi, membru fondator al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” 
din Iaşi, membru al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei 
Române - Filiala Iaşi, care a editat numeroase lucrări şi studii în domeniul istoriei, bibliologiei, 
bibliografiei, istoriei literare şi iconografiei religioase, fiind inclus în colegiile de redacţie ale 
revistelor Danubius, Antares, Herb – Revista română de heraldică şi colaborând la multe alte reviste de specialitate, 
aducând completări şi contribuţii valoroase lucrării Bibliografia românească veche.

17 februarie  - 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Târgu Bujor, jud. Galați, a antrenorului 
Dumitru BERBECI, fost sportiv de lupte la Clubul Sportiv Municipal „Dunărea” Galaţi, care 
şi-a dedicat o bună parte din viaţă pregătirii copiilor şi juniorilor, înfiinţând şi conducând cu 
rezultate sportive remarcabile Centrul de Antrenament de Lupte Libere Târgu Bujor (d. 28 
iun. 2013, Târgu Bujor, jud. Galaţi).
14 martie  - 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în satul Moscu, Tg. Bujor, jud. Galaţi, 
a inginerului chimist Constantin Gh. STANCIU, şef proiect coordonator de platformă 

industrială la Institutului de Proiectări al Industriei Chimice şi inspector general în cadrul Ministerului 
Industriei Chimice, care a realizat în localitatea natală un monument în cinstea eroilor satului care s-au 
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jertfit pentru apărarea şi libertatea patriei, în războaiele din anii 1877, 1916-1918 şi 1941-1945, monument 
amplasat în curtea Bisericii „Sf. Arhangheli” din Moscu.

TECUCI
(?)  - 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Bucureşti, a editorului şi istoricului literar Aurora ILIEŞ, 
absolventă a Facultăţii de Istorie din Bucureşti (1940), doctor în istorie (1971), cercetător ştiinţific la 
Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti, specialistă în editarea izvoarelor narative româneşti şi în 
istoria culturii medievale, autoare a numeroase studii de specialitate, căreia i-a fost decernat Premiul 
„Perpessicius” al revistei Manuscriptum (n. 16 apr. 1917, Tecuci, jud. Galați).
7 ianuarie  - 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Tecuci, jud. Galaţi, a medicului Dimitrie 
MICHAIL, doctor în medicină şi chirurgie, docent în oftalmologie, medic militar în timpul 
Primului Război Mondial, secretar general al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj (1922-
1928), care a iniţiat şi a condus primul Congres al Societăţii Române de Oftalmologie în 
anul 1924, creatorul şcolii de oftalmologie clujene, decan al Facultăţii de Medicină din Cluj 
(1935-1938), director ştiinţific al Institutului de Oftalmologie din Bucureşti (1949-1952), 
membru titular al Academiei de Medicină din România (d. 28 iun. 1956, Bucureşti).
16 ianuarie  - 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în Bucureşti, a scenografului Marcel 

BOGOS, absolvent al Institutului de Arhitectură din Bucureşti, care a activat în cadrul Studioului 
Cinematografic „Bucureşti”, realizând decoruri pentru filme de referinţă ale cinematografiei 
româneşti, precum „Străinul”, „Răscoala”, „Serbările galante”, „Răpirea fecioarelor”, „Răzbunarea 
haiducilor”, „Baltagul”, „Castelul condamnaților”, „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte”, 
„Ultimul cartuş”, „Un comisar acuză”, „Toate pânzele sus”, „Revanşa”, „Ion - blestemul pământului, 
blestemul iubirii”, „Capcana mercenarilor”, „Horea”, „Figuranții” etc, despre care Elena Saulea 
afirma că este „cel mai complet scenograf de film al cinematografiei româneşti” (n. 28 aug. 1926, 
Tecuci, jud. Galaţi).

22 ianuarie  - 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Tecuci, jud. Galaţi, a profesorului Constantin 
CIUCHINDEL, absolvent al Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci şi al Facultății de Filologie 
a Universității din Cluj, doctor în ştiinţe filologice, specialist în istorie literară şi folclor, consilier 
tehnic la Biblioteca Academiei Române, cercetător şi secretar ştiinţific la Institutul de Istorie 
Literară şi Folclor din Bucureşti (unde a lucrat sub conducerea lui George Călinescu), rector la 
Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic din Galaţi între 1964 şi 1973, unde a predat „Istoria 
literaturii moderne”, activitatea acestuia concretizându-se în numeroase texte inedite, recenzii, 
studii şi articole privind viaţa şi opera unor mari scriitori români, precum Nicolae Bălcescu, I. L. 
Caragiale, Liviu Rebreanu, Mihail Sorbul, Victor Eftimiu (d. 15 dec. 1996, Bucureşti). 
13 februarie  - 165 de ani de la naşterea, în anul 1856, în Tecuci, jud. Galaţi, a farmacistului George 
NICOLEANU, absolvent al Şcolii Superioare din Bucureşti cu diplomă de asistent (1877) şi al Universităţii 
din Bucureşti, cu titlul academic de licenţiat în farmacie (1882); a condus o farmacie din Botoşani şi a fost 
ales, în mai multe rânduri, ajutor de primar; membru al Societăţii Farmaciştilor din România, distins cu 

titlul de ofiţer al Ordinului „Coroana României”.
13 februarie  - 145 de ani de la naşterea, în anul 1876, în Tecuci, jud. Galaţi, a actorului şi regizorului 
Constantin Gh. RADOVICI, actor şi director de scenă al Teatrului Naţional din Craiova, membru 
al Companiei de Teatru Davila, unul dintre actorii de bază ai Teatrului Naţional din Bucureşti, care 
a cultivat un joc firesc, lipsit de ostentaţie şi a câştigat inimile spectatorilor şi criticilor, care apreciau 
stilul realist şi sobru abordat pe scenă, eleganţa impunătoare, jocul interiorizat, caracterizat prin 
fineţea şi sinceritatea exprimării (d. 12 oct. 1916, Ploieşti). 

13 februarie  - 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în Tecuci, jud. Galaţi, a colonelului în rezervă 
şi caricaturistului Octavian COVACI, de profesie topograf-geodezist, care s-a afirmat în cadrul 
Studioului Cinematografic al Armatei, unde a activat până în anul 1996, semnând imaginea 
pentru zeci de filme de scurt metraj destinate arhivei militare, cu activitate în cadrul postului de 
televiziune Antena I; s-a remarcat şi ca reputat grafician umorist, publicând sute de caricaturi în 
presa românească şi din străinătate, lucrările sale făcând obiectul expoziţiilor personale organizate 
în Bucureşti, distins cu numeroase premii naţionale şi internaţionale, printre care se numără 
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Premiul I şi Medalia de Aur obţinute la Salonul de Grafică Satirică „Yiomiuri International Cartoon Contest” de 
la Tokio şi Marele Premiu la Salonul Festivalului Internaţional „Cartoons&Foto Undercover” de la Bree, Belgia 
(2003), membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi al Uniunii Cineaştilor din România.

13 februarie  - 75 de ani de la moartea, în anul 1946, în Tecuci, jud. Galaţi, a cercetătorului 
Mihail DIMITRIU, grefier al Tribunalului Tecuci, fondator, alături de profesorul Constantin 
Solomon, al Muzeului Mixt din Tecuci şi primul său custode în anul 1935, atunci când colecţia 
sa particulară, alături de cea a lui Constantin Solomon, au constituit bazele colecţiilor instituţiei 
denumită astăzi Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci  (n. 1881, Iaşi).
18 februarie  - 125 de ani de la moartea, în anul 1896, în Iaşi, a generalului de brigadă Dimitrie 
RACOVIŢĂ, locţiitor al comandantului Regimentului 3 infanterie de linie 
(1863), comandant al regimentelor 6 infanterie de linie (1867) şi 8 infanterie 

de linie (1868); a fost numit în fruntea Diviziei 3 militare teritoriale, apoi comandant al Divizie 
4 infanterie, din anul 1877; în perioada 1890-1891 a fost comandant al Corpului 3 Armată 
Galaţi; a fost decorat cu ordinele: „Steaua României” în grad de Comandor, „Virtutea Militară” 
de aur,  „Trecerea Dunării”, „Apărătorii Independenţei” şi cu ordinele ruse „Sf. Stanislav” şi 
„Sf. Ana” pentru faptele de pe frontul Războiului de Independenţă al României (n. 26 nov. 
1833, Tecuci).
3 martie  - 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în Târgovişte, a pilotului, pictorului şi poetului Ion 
CRĂCIUN, absolvent al Şcolii Militare de Pilotaj din Tecuci (1935-1937) şi al Şcolii de Instructori 
de Zbor Bobocu din Buzău, obţinând brevetul de pilot şi instructor de zbor; a urmat 
studii de pictură la Şcoala de Belle Arte din Iaşi şi a activat ca instructor de zbor la 
Centrul Militar de Aviaţie Bobocu – Buzău şi ca pilot aviator la Flotila I de Aviaţie Iaşi, 
participând la al Doilea Război Mondial, în luptele din Ardeal; s-a afirmat ca pictor, 
vernisajul primei expoziţii personale având loc la Tecuci, în 1959; stabilit definitiv la 
Târgovişte în 1962, a participat la expoziţii de artă plastică de grup sau individuale; a 
fost distins cu Ordinul „Virtutea Aeronautică” clasa Crucea de Aur, pentru participarea 
la peste 96 de misiuni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi cu titlul de Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Târgovişte în anul 1996 (n. 21 aug. 1915, Tecuci, jud. Galaţi).
17 martie  -70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Tecuci, jud. Galaţi, a medicului chirurg 
Sorin-George HÂNCU, cu studii la Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Iaşi şi cursuri de perfecţionare în diferite domenii ale chirurgiei, 
efectuate în ţară şi peste hotare, care şi-a început cariera profesională ca medic în comuna 
Buciumeni din jud. Galaţi; din anul 1981 este medic, apoi şef al Secţiei Chirurgie a Spitalului de 
Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, în perioada 1997-2005 fiind şi director al acestuia; 
este Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava.
18 martie  -45 de ani de la moartea, în anul 1976, în Bucureşti, a avocatului Vintilă DONGOROZ, 
doctor în ştiinţe juridice, director al revistei Jurisprudenţa generală, profesor universitar la Şcoala 
Superioară de Ştiinţe Administrative şi la Institutul de Ştiinţe Penale din Bucureşti, cercetător 
ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei, colaborator la numeroase publicaţii de 
specialitate în domeniul juridic, membru corespondent al Academiei Române, personalitate 
marcantă a ştiinţei juridice româneşti; în onoarea sa, Uniunea Juriştilor din România a instituit în 
anul 1991 Premiul „Vintilă Dongoroz”, acordat pentru lucrări remarcabile în domeniul dreptului 
penal; în Galaţi, în faţa facultăţii de profil a Universităţii „Dunărea de Jos” se găseşte un  bust al 
avocatului, realizat de artistul plastic gălăţean Ioan Tudor (n. 27 mart. 1893, Tecuci, jud. Galaţi). 

TUDOR VLADIMIRESCU
24 februarie  - 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în com. Tudor Vladimirescu, jud. 
Galaţi, a actorului Mitică IANCU, care a făcut parte din generaţia de aur a teatrului 
românesc, reprezentant de seamă al Teatrului Dramatic din Galaţi, pe a cărui scenă a jucat 
roluri memorabile începând din 1964, roluri printre care se numără cel ale soldatului Svejk 
şi travestiul memorabil al Coanei Chiriţa, expresivitatea sa artistică fiind pusă în valoare 
şi pe pelicula a numeroase filme artistice, precum şi în colaborările la o serie de emisiuni 
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de divertisment ale Televiziunii Române, talentul de necontestat fiindu-i răsplătit de-a lungul carierei cu 
premii de interpretare şi cu iubirea publicului (n. 1 oct. 1935, com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi).
25 martie  - 75 de ani de la moartea, în anul 1946, în com. Tudor Vladimirescu, jud. Covurlui (astăzi jud. 
Galaţi), a  industriaşului şi filantropului Nedelcu P. CHERCEA, proprietar al uzinelor „Laminorul” din 
Brăila, care a ctitorit numeroase instituţii şi biserici în judeţul Brăila; pe lângă acestea, a finanţat construirea 
Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Tudor Vladimirescu din judeţul Galaţi, sfinţită 
la data de 15 august 1943; în anul 2003 i-a fost decernat, post-mortem, titlul de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Brăila (n. 7 iul. 1857, sat Vatra Veche, com. Islaz, jud. Brăila).

TULUCEŞTI
4 ianuarie  - 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în Galați, a profesorului Ghiță 
DIMITRIU, cadru didactic la Şcoala Comercială Superioară din Galați, vicepreşedinte al 
Camerei de Comerţ din Galaţi, director şi proprietar al Fabricelor Unite „Konzelmann & 
Moessner”, membru al Consiliului de administraţie al Porturilor şi Căilor de Comunicaţie 
pe Apă din Bucureşti (n. 2 apr. 1879, com. Tuluceşti, jud. Galați).

    UMBRĂREŞTI
28 februarie  - 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com. Umbrăreşti, jud. Galaţi, a preotului Aurel 
HÂRJOABĂ, absolvent al Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău (1976) şi al Institutului 
Teologic Ortodox de Grad Universitar din Bucureşti (1981), hirotonit preot pe seama parohiei Iveşti din 
județul Galați în anul 1982, preot la Parohia „Sf. Nicolae Vlădica” din Bucureşti începând din anul 1996 (d. 
15 nov. 2010).

VALEA MĂRULUI
25 februarie  - 160 de ani de la moartea, în anul 1861, în Galaţi, a preotului Nicolae DRĂGUŞ, care a 
funcţionat ca preot la Biserica „Sfinţii Voievozi” din Puţeni (1808-1814), apoi la Biserica „Sfântul Spiridon” 
din Galaţi, hirotonit iconom de episcopul Meletie în 1837; a reparat Biserica „Sf. Spiridon” după incendiul 
din 1821 şi după cutremurul din 1838, înlocuind turlele de zid distruse cu altele mai uşoare, din lemn; este 
primul cronicar cunoscut dintre clericii ortodocşi din Galaţi şi unul dintre puţinii cronicari din Moldova 
sec. XVIII-XIX (n. 6 dec. 1776, sat Puţeni, astăzi Valea Mărului, jud. Galaţi).

  VÂRLEZI
13 februarie  - 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în com. Vârlezi, jud. Galaţi, a pictorului 
Ion GÂŢĂ, absolvent al Facultăţii de Desen din cadrul Institutului de Arte Plastice „N. 
Grigorescu” din Bucureşti (1971-1974), profesor de desen la şcoli generale şi la Liceul de 
Artă din Brăila, cu numeroase expoziţii personale organizate în ţară şi în Franţa, membru 
al Uniunii Artiştilor Plastici din România (din 1986) şi preşedinte al Filialei din Brăila în 
perioada 1992-1994, cu lucrări în colecţii din ţară şi străinătate (d. 24 iul. 1994, Brăila).

Ghiţă DUMITRIU

Ion GÂŢĂ

Rubrică realizată de: 
Rocsana Irimia şi Camelia Toporaş, Serviciul Referinţe

Memorie locală

Marile biblioteci ale vremii noastre sunt mai mult decât toate oceanele
de amintiri, mai mult decât toate furtunile de sentimente şi decât toate 

luptele cu inerţia. Ele condensează identitatea umanităţii, 
reflectă sensul lumii, sunt pavăze împotriva singurătăţii şi neliniştii. 

(Ion Stoica)

„

”
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 În aceste vremuri complicate, cu toții 
resimțim restricțiile şi constrângerile impuse în 
scopul combaterii pandemiei. În toate sectoarele 
de activitate sunt căutate modalități eficiente de 
adaptare, pentru ca activitatea desfăşurată să 
satisfacă nevoile şi aşteptările oamenilor. 
 Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”  
din Tecuci, ca instituție publică ce oferă servicii  
comunității, nu poate rămâne în afara acestui 
demers general. 
 Respectarea normelor de 
igienă, a distanțării fizice, carantinarea 
timp de 5 zile a cărților returnate, 
evitarea interacțiunilor care nu 
sunt absolut necesare (prelungirea 
termenelor de împrumut,  rezervarea 
de cărți şi furnizarea de informații 
prin telefon sau e-mail) sunt 
măsuri implementate pentru a evita 
răspândirea coronavirusului.
 Ne dorim ca şi în această 
perioadă, de relativă izolare, lectura să 
rămână o activitate necesară şi preferată, în scop 
educativ,  pentru dezvoltare personală sau pentru 
recreere, cu atât mai mult cu cât anul 2020 a fost 
declarat Anul promovării lecturii.  
 Biblioteca  rămâne  o instituție deschisă 
pentru utilizatorii săi, prin servicii de împrumut 
la domiciliu, studiu în cadrul sălii de lectură, 
acces în Centrul de Internet pentru public,  dar 
şi prin organizarea unor manifestări culturale, cu 
respectarea normelor de prevenție. 

Activitatea Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” 
adaptată la condiţii de pandemie

 Fondul de carte este actualizat cu titluri noi 
sau din literatura şcolară solicitată de elevi, pe baza 
alocărilor de la bugetul local, dar şi din donații.
 Cititorii pot accesa site-ul : https://www.bstp.
ro  pentru a consulta catalogul on-line, care cuprinde 
majoritatea cărților de care dispune biblioteca noastră.
 Noutățile legate de activitatea bibliotecii 
sunt promovate prin contul de Facebook al 
instituției unde puteți găsi informații despre 

activitatea curentă a bibliotecii.
 Dorim să ne păstrăm aproape de 
sufletul comunității din care facem 
parte prin preocuparea permanentă de 
a conserva şi promova valorile culturale 
locale ce s-au afirmat de-a lungul timpului 
şi au îmbogățit cultura tecuceană.  În aria 
acestei preocupări se situează şi campania 
de promovare, pe contul de facebook 
al instituției, a personalităților locale ce 
au lăsat urme adânci în spațiul cultural 
tecucean. Astfel, în luna decembrie, 
utilizatorii care ne urmăresc postările 

pot afla ce au însemnat pentru cultura locală, dar şi 
națională, personalități precum: Natalia Negru, frații 
Nicolae şi Gheorghe Petraşcu, Hortensia Papadat-
Bengescu, Mihail Manoilescu, Constantin Solomon, 
George Apostu sau Theodor Şerbănescu. 
 Şi, nu în ultimul rând, vă aşteptăm să ne 
treceți pragul, în condiții de siguranță, pentru a 
putea admira, pe simezele galeriei Helios, expoziția 
intitulată: „Motivul cărții în pictură”, expoziție 
realizată cu sprijinul prof. Ştefan Andronache. 

Daniela-Cecilia Ignat, Compartimentul Achiziție. Prelucrare. Catalogare
            Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci 

 Despre modul în care bibliotecarii din Tecuci s-au confruntat cu provocările aduse de 
pandemia de Covid-19 , precum şi despre noutăţile şi manifestările organizate în ultima perioadă 
de instituţia de cultură tecuceană, ne povesteşte colega noastră Daniela Ignat, confirmând faptul 
că biblioteca publică este în continuare locul perfect de întânire între lectură şi artă, între cultura 
locală şi cea naţională.

Din județ



Decembrie 2020https://www.bvau.ro/asociatia.php

19Din județ

 Ultima lună a anului, 
denumită popular  Undrea, este plină 
de evenimente religioase, de datini 
şi obiceiuri din vechime, care au 
rezistat scurgerii timpului mai mult 
sau mai puțin.
 Lecția pe care am învățat-o 
cu toții în anul 2020 este: să ne 
bucurăm de ce avem. Obiceiurile 
comunității, în special cele de 
iarnă, le putem rememora grație 
unor oameni ai locului, cu har - îndrăgitul 
învățător Ionel Constantinescu, care a 
transmis multor generații jocurile cu măşti: 
Capra, Ursul şi Căiuții, obținând totodată 
rezultate remarcabile cu formațiile pe care 
le conducea acum 40-50 de ani... Fără 
colindele tradiționale, pe care le-am învățat 
de la Moş Vasile Bejan, Naşterea Domnului 
ar fi fost vestită doar prin colindele învățate 
la şcoală. Jocurile populare, care se încingeau 
altădată cu fericite ocazii, s-ar fi pierdut fără 
stăruința doamnei învățătoare, Silvia Chiriac şi 
a soțului său - Alexandru Chiriac, transmițând 
astfel din talentul şi bunătatea omului simplu de la 
țară. 
  După aproape o sută de ani de la trecerea 
în Satul Liniştii, harnicul folclorist Tudor Pamfile 
încă ne surprinde cu materialul adunat în volumul 
„Sărbătorile la români” şi mă refer acum la colindele 
culese din comuna natală, mai ales la cel însoțit şi 
de melodie, clasificat în grupa „Maica Domnului şi 
Fiul”, care astăzi nu mai este cunoscut:

„De când, de când Dumnezeu
Și pământul s-a născut

În patru stâlpi de argint,
Prea frumos l-a-mpodobit,

Cu podoabe de argint,
Verde, verde  şi-nflorit,

Obiceiuri de iarnă la Ţepu

Gina Obreja, bibliotecar Biblioteca Comunală Țepu

Și cu flori acoperit.
Dar la poarta raiului

Șeade Maica şi cu fiul.
Fiul plânge,
Maica zice:

-Taci, fiule, nu mai 
plânge!

Câte flori sunt pe 
pământ,

Toate ți le-am dăruit,
Numai floarea crinului
Și cu-a trandafirului,
Șed la poarta raiului

Și-mi judecă florile,
Ce-au făcut 
miroasele,
Stele, Stele,
Revărsate,

  La mulți ani cu 
sănătate!”

 Şi pentru ca toate 
aceste obiceiuri ale 
comunității  actuale 
să nu se piardă sau să 
nu se mai practice, fie 
datorită emancipării 
locuitorilor de la sate 
sau neputinței de orice 

fel, le-am adunat într-o broşură modestă, care se 
adresează în special elevilor şi tinerilor din comuna 
noastră. Fără îndoială, aceasta poate fi completată, 
dacă mai sunt persoane care au consemnat de-a 
lungul timpului şi alte obiceiuri sau variante ale 
acestora. 
 Sărbătorile de Iarnă nu vor mai fi ca 
altădată… dar, dacă doriți să colindați precum 
bunicii şi străbunicii noştri, vă aştept la 
bibliotecă!!!  

 Sărbătorile de iarnă de la sfârşit de an 2020 au fost întâmpinate cum se cuvine de colega 
noastră de la Biblioteca Comunală din Ţepu, care, în spiritul conservării şi promovării memoriei 
locale şi a tradiţiilor comunităţii din Ţepu, care se mândreşte cu inegalabilul folclorist Tudor Pamfile, 
a adunat într-o publicaţie, „modestă”, aşa cum o numeşte, o parte dintre obiceiurile de iarnă care 
s-au păstrat prin vremuri şi care astfel, prin grija sa, vor ajunge să fie cunoscute şi de cei care vor veni 
după noi şi le vor găsi aşternute în paginile unei broşuri, pe rafturile bibliotecii din localitate.
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Biblioteca lui „Urechiă” pe scara timpului

11 noiembrie 1890                                                 11 noiembrie 2020

Aniversare

 Înfiinţată prin grija şi stăruinţa profesorului Vasile Alexandrescu Urechia, constituită prin Decretul 
regal nr. 3382 din 7 decembrie 1889, Biblioteca „V. A. Urechia” şi-a început existenţa în câteva încăperi ale 
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, fiind inaugurată pentru public la 11 noiembrie 1890, în prezenţa 
fondatorului ei. 
 Până în momentul stabilirii în actualul sediu de pe strada Mihai Bravu, Biblioteca „V.A. Urechia” şi-a 
găsit, de-a lungul vremii, adăpost în diverse locaţii.
 Actualul sediu, fostul Palat al Comisiei Europene a Dunării de Jos, a fost terminat în 1895, recepţia 
definitivă a clădirii având loc pe 29 aprilie 1896. Bombardamentul armatelor aliate bulgaro-germane din 10 
octombrie 1917 a provocat distrugeri majore clădirii, aceasta fiind reconstruită din temelii în perioada 1922-
1923, recepţia provizorie a noii construcţii având loc pe 13 noiembrie 1923. 
 Clădirea a devenit sediul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” în anul 1968, donaţia iniţială a fondatorului, 
academicianul V.A. Urechia, fiind îmbogăţită de-a lungul timpului şi reprezentînd astăzi o bogată colecţie 
bibliofilă ce cuprinde valori inestimabile de patrimoniu, cărţi vechi româneşti şi străine, manuscrise şi semnături 
autografe ale unor personalităţi din ţară şi străinătate, hărţi vechi, albume, ex-libris-uri, stampe, fotografii, 
cărţi poştale etc. 
 În faţa bibliotecii a fost dezvelit, în anul 1971, cu prilejul manifestărilor dedicate aniversării centenarului 
primei biblioteci publice din judeţul Galaţi, bustul fondatorului bibliotecii, Vasile Alexandrescu Urechia, operă 
a sculptorului Nicolae Pascu-Goia.

...în sediul 
Liceului „V. Alecsandri” 

(1890-1940)

BJVAU
(2020)

...în sediul 
      Teatrului Dramatic 

(1950-1955)

...în sediul 
Casei Corpului Didactic
(1961-1968)

...la inaugurarea
sediului actual 

(1971)

BJVAU 
(1991)


