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La 70 de ani

În cele șapte decenii de existență, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea s-a 
individualizat ca fiind una dintre instituțiile cu importanță civilizatoare în cadrul comunității vâlcene, 

mai cu seamă dacă ne raportăm la suma cunoștințelor umane puse în 
slujba serviciilor de informare și documentare sub forme diverse și în 
contexte sociale distincte. 

De-a lungul timpului, funcțiile bibliotecii noastre s-au extins și 
s-au diversificat în permanență, prin adoptarea unei politici culturale 
adecvate, care a funcționat pe principiul accesului liber și egal la 
informație și în direcția dezvoltării unei oferte eterogene de activități  
cultural-artistice și educaționale, dedicate tuturor membrilor 
comunității. 

În scopul dezvoltării, modernizării și eficientizării serviciilor și 
programelor oferite, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” a găsit 
noi metode de punere în valoare a potențialului propriu, astfel încât 

multitudinea de cunoștințe și resurse educaționale existente în colecțiile sale, activitățile și proiectele 
desfășurate să vină în întâmpinarea nevoii de informare, educare și recreere a cetățenilor. 

Astfel, rolul său de „mentor” cultural a dobândit o însemnătate vitală în comunitatea vâlceană 
deservită, contribuind la dezvoltarea personală a utilizatorilor săi prin educaţia formală, non-formală 
sau informală, prin cultura informaţiei, prin oferirea posibilității de accesare și exprimare culturală, 
încurajarea dialogurilor interculturale sau susținerea diversității culturale, dar și a tradiției. Toate 
acestea au fost posibile prin adoptarea unei atitudini practice, dinamice, receptive la nou și flexibile în 
crearea unui spațiu cultural complex și atractiv pentru viața comunității. 

Pe de altă parte, biblioteca noastră nu doar s-a implicat activ în promovarea moștenirii culturale 
locale, ci a devenit ea însăși un reper cultural și arhitectural mondial prin deținerea celei mai mari 
cupole de vitralii din lume, care a fost certificată ca record de către Academia Recordului Mondial din 
Statele Unite ale Americii, în primăvara anului 2020. „Facerea lumii”, vitraliul format din 168 de 
module care se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 150 mp, la 30 de metri înălțime, a fost 
executat manual, în 2005, de către vâlceanul Gheorghe Dican, vicepreședintele Uniunii Artiștilor 
Plastici din România. Acest artefact întregește identitatea culturală a bibliotecii, fiind totodată o sursă 
de popularizare a artei în rândul cetățenilor, căci, iată, toate acțiunile Bibliotecii Județene „Antim 
Ivireanul” au avut ca destinatar cetățeanul, spațiul instituției noastre fiind, de fapt, un centru pentru 
dezvoltarea comunitară, prin susținerea coeziunii sociale. 

Tot cetățeanului îi dedicăm, la ceas aniversar, și acest demers editorial, considerând revista o 
mărturie a existenței noastre în comunitate și nutrind speranța că Biblioteca va dăinui ca o ancoră în 
modelarea și evoluția cultural-spirituală a ființei.

Conf. univ. dr. Remus Grigorescu,
Manager al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea
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Mesajul președintelui Consiliului Județean Vâlcea, 

Constantin RĂDULESCU

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Județene 

„Antim Ivireanul” Vâlcea

70 de ani de existență înseamnă tot atâția ani de evoluţie şi devenire, de oportunități 
pentru vâlcenii interesaţi de ceea ce oferă acest templu al cunoaşterii.

An de an, prestigiul Bibliotecii Județene „Antim 
Ivireanul” Vâlcea a crescut, aceasta devenind, în 
conștiința tuturor, instituția etalon a culturii vâlcene, 
ceea ce nu poate decât să ne bucure pe noi, Consiliul 
Județean, ca instituție în coordonarea căreia se află 
aceasta.

În calitate de președinte al Consiliului Județean 
Vâlcea, consider că am făcut fapte bune pentru 
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. În 
ultimii 4 ani, bugetul destinat cărții a fost de 2 ori mai 
mare decât cel acordat în perioada anterioară, ceea ce 
a permis bibliotecii să facă achiziții importante de carte 
nouă, care s-a reflectat ulterior în creșterea numărului 
de utilizatori. 

Progresul reprezintă și rezultatul unei munci marcate de vocație și pasiune a întregului 
colectiv al Bibliotecii Județene, alături de care am realizat multe proiecte culturale. Mă bucur 
că, împreună, am reușit să dăm viață multor acțiuni dedicate vâlcenilor și nu numai lor. Un 
proiect de suflet ar fi înființarea, cu ocazia Centenarului, a Centrului Cultural Românesc „Sf. 
Antim Ivireanul” din Parla, care permite facilitarea accesului la valorile și cultura noastră a 
românilor care locuiesc în această zonă din Spania. 

Vom păstra această abordare și în viitor, fiindcă ne-am propus să venim și în sprijinul 
scriitorilor vâlceni tineri, cărora le promitem că vor avea posibilitatea să-și tipărească 
lucrările la tipografia care va îmbogăți, în acest an, dotările Bibliotecii Județene. 

La ceas aniversar, îi urez Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” succes în exercitarea 
nobilei misiuni sociale și culturale, iar celor care trudesc pentru ca ea să-și împlinească mai 
departe menirea le adresez mulțumirile mele și le transmit gânduri bune și sincere urări de 
sănătate, putere de muncă și realizări profesionale de prestigiu. La mulți ani!

Constantin Rădulescu

       Președinte Consiliul Județean Vâlcea
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                          Bibliotecii Județene « Antim l vireanul » Vâlcea
                Iulie 2020

Bibliotecile publice au o strânsă legătură cu Coroana Română întocmai precum cultura și educația națională, 
în întreaga noastră istorie modernă. Unul dintre momentele-cheie ale consolidării prezenței cărții în viața românilor a 
rămas Crăciunul anului 1921, când Regele Ferdinand Întregitorul a inaugurat, având alături pe fiul său cel mare, 
Principele Moștenitor Carol, 150 de biblioteci publice, în orașe și comune ale României Mari. Era anul în care se 
năștea viitorul Rege Mihai I.

Actul acesta de cultură și educație a rămas fără egal în istoria contemporană.

La împlinirea a 70 de ani de la fondarea bibliotecii dumneavoastră, vă adresez calde felicitări pentru 
misiunea continuă pe care ati îndeplinit-o, cu gândul la generațiile viitoare de români!

Desigur, profilul și influența unei biblioteci în viața comunității s-au schimbat radical, mai ales în ultimele două 
decenii. Sunt convins că instituția dumneavoastră va avea puterea și creativitatea necesare adaptării din mers la lumea 
de astăzi, atât de fascinantă și atât de instabilă.

                                                   Alteța Sa Regală Principele Radu al României
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Între „Casa Cărților” și Agora

 Biblioteca - un spaţiu formativ şi informativ

 în contextul secolului XXI

                                                                                                                                 † VARSANUFIE

                                                                                              Arhiepiscopul Râmnicului

Deși epoca actuală este marcată preponderent de media digitală (website-uri, bloguri, rețele de socializare) 
și propune diverse suporturi de lectură (ecranul computerului, dispozitive E-Book Reader, tablete, telefoane 
inteligente), cartea continuă să își exercite fascinația asupra cititorilor,  descoperind o bogăție inepuizabilă și o 

complexitate aparte a semnificațiilor sale prin diversitatea domeniilor pe 
care le abordează, prin apartenențele sociale, preocupările și 
profunzimile intelectuale ale autorilor, prin ineditul formatelor în care 
apare, dar mai ales prin faptul că face posibilă sinteza de ansamblu a 
nivelului cultural al fiecărei epoci.

Istoria cărții nu își are obârșia în introducerea tiparului în secolul 
al XVI-lea și răspândirea  tipăriturilor ca un produs cultural, ci cu mult 
timp înainte, încă de când au fost folosite tăblițele de argilă pe care erau 
consemnate inițial informațiile, continuând cu foiţele din papirus, 
sulurile de pergamente și apoi cu cronicile și caligrafiile pe hârtie. 
Scribii, copiștii, cronicarii și tipografii sunt cei care au contribuit 
fiecare, după a lui putere, la alcătuirea istoriei cărții. Rezultatele muncii 
lor organizate sub diferite forme constituiau documente ce se regăseau 
în centre administrative și culturale, fapt ce a impus păstrarea lor, 
înființându-se astfel bibliotecile. Un loc aparte în cadrul acestora a fost 
ocupat, în mod cert, de cărțile Vechiului Testament și de scrierile 
sfinților, cunoscut fiind faptul că schimburile culturale erau o 
preocupare a copiștilor, iar diversitatea titlurilor era cea care le conferea 
prestigiul.

După modelul Bibliotecii din Ierusalim, comunitățile creștine au înființat biblioteci pe lângă catedrale și 
în mănăstiri, dar și numeroase colecții private care au adunat lucrări în limbile greacă și latină apărute în marile 
centre culturale, toate acestea devenind o carte de vizită a cărturarilor și clericilor vremii. Toate aceste colecții au 
făcut posibilă păstrarea și transmiterea diferitelor ediții ale Canonului scripturistic până la definitivarea sa, a 
scrierilor Sfinților Părinți, a canoanelor și a lucrărilor duhovnicești.

În felul acesta, cartea a reușit să slujească ideea fundamentală a unităţii de credinţă şi de neam și va naște, 
în urma unui lung şi complex proces, o amplă cultură în care a fost esențială așezarea Cuvântului lui Dumnezeu 
în sufletul  și în inima creștinilor.

De aceea nu este deloc întâmplător faptul că în mănăstirile românești s-a păstrat tradiția copierii textelor 
sfinte și de învățătură, în felul acesta constituindu-se în mai toate lavrele biblioteci importante care au devenit 
„hrană dorită sufletului, casă a cărţilor” care „îmbie preaînţeleaptă îmbelşugare”, după cum arăta inscripția 
așezată la intrarea în biblioteca Mănăstirii Hurezi înființată de Sfântul Constantin Brâncoveanu. În ținutul 
Olteniei de sub Munte bibliotecile mănăstirilor Cozia, Govora, Bistrița și Hurezi susțineau formarea intelectuală 
și duhovnicească a monahilor, devenind repere culturale ale timpului, fiind cercetate de domnitori și ierarhi din 
țară și de peste hotare, dar și de cărturarii vremii: „Când Sfântul Constantin Brâncoveanu pune bazele bibliotecii 
de la Hurezi şi întăreşte actul de fondare a Academiei de la Sfântul Sava, el acordă celor două instituţii nu numai 
şansa dăinuirii, ci și pe aceea a evoluţiei. Pentru prima oară în istoria culturii vechi româneşti, elementele încă 
viabile ale tradiţiei sunt îmbrăcate în forme suficient de noi, pentru a le asigura, dincolo de această domnie de la 

sursa foto: wikipedia
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cumpăna veacurilor, integrarea în patrimoniul cultural al secolului al XVIII-lea” 1  . 

Pravila de la Govora, Evanghelia, Apostolul, Ceaslovul, Mineele, Vieţile Sfinţilor, Tomul Bucuriei, 
Cartea românească de învăţătură, tipărite în ținutul binecuvântat al Râmnicului, au pătruns în conștiința 
preoților și credincioşilor, cultivând valorile spirituale şi culturale ale neamului. Până în secolul al XIX-lea 
bibliotecile mănăstirești erau reprezentative pentru întregul ținut, reunind manuscrise, cărți de istorie 
bisericească și de morală, literatură ascetică, omiletică și patristică, apărute în Țara Românească și Moldova, 
precum și la Paris, Moscova, Veneţia, Liov şi Kiev. Totodată, aici se regăseau edițiile bilingve ale operelor 
Sfinților Părinți și Scriitorilor bisericești: Origen, Clement Alexandrinul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul 
Grigorie de Nazianz și Sfântul Maxim Mărturisitorul 2  precum și fondul filologico-teologic cu care s-a lucrat la 
diortosirea Bibliei din 1688: cele şase volume din Biblia sacra polyglota, tipărită în şase limbi la Londra (1653-
1657), Lexiconul limbii greceşti al lui Varinus Flavarinus (1523), Lexiconul graeco-latinum al lui Petro Gillio 
(1523), Dicţionarul cel mare elinesc, al lui Vario Favonus, episcopul Mucariei, tipărit de Zaharia Caliargi 
Cretanul, în 1522 (prima ediţie în folio). În anul 1706, arhimandritul Ioan, starețul Mănăstirii Hurezi, achita 
tipărirea cărţii Slujbele Născătoarei de Dumnezeu, iar în 1712, pe cheltuiala sa, erau tipărite Învăţăturile lui 
Theodor Studitul, scriere apreciată drept „carte câştigată şi scoasă pe limba românească de pe o carte 
slavonească a Coziei”, contribuind în felul acesta la procesul de luminare a viețuitorilor din mănăstiri și a tuturor 
celor interesați. Biblia de la București (1688) se găsea în biblioteca Mănăstirii Hurezi în trei exemplare 3, aşa 
cum descoperim în lista cărţilor „rumâneşti” aflată în Catastiful de avuturi sfintei man<as>tiri Hurezii din sud 
Valcea, încheiat la 21 mai 1791.

În dezvoltarea bibliotecilor mănăstirești un rol important l-au avut episcopii cărturari ai Râmnicului, 
începând cu Sfântul Antim Ivireanul, Damaschin și Chesarie, a căror activitate va inspira duhovnicește și 
cultural secolele următoare, transformând Râmnicul în „capitală a tipografilor”. Din păcate însă, deși bibliotecile 
mănăstirești deveniseră etalon pentru cultura românească, volumele care se regăseau în ele au fost luate și 
mutate în alte spații, mănăstirile fiind văduvite de acest patrimoniu. Doar la Mănăstirea Hurezi, la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea se găseau 392 de volume, dintre care 115 româneşti, 110 greceşti, 97 greco-latine, 39 
slavone, 13 greco-arabe, 6 greco-latine-arabe, 4 latine, 4 greco-române şi câte un exemplar german, arab, 
georgian şi un lexicon în şapte limbi. Deși cataloagele manuscriselor și tipăriturilor care au alcătuit diferite 
colecții patrimoniale menționează locul de origine al acestora, multe dintre ele nu se mai află în mănăstiri. 
Râvna tipografică și dragostea de carte a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și a urmașilor săi a făcut posibilă, prin 
așezarea sa ca ocrotitor spiritual al Bibliotecii Județene din Vâlcea, reafirmarea unei strălucite perioade pentru 
cultura română (1688-1916), în care au fost publicate peste 90 de volume și au fost organizate numeroase 
biblioteci. 

Înființarea bibliotecilor publice a reprezentat și o nouă perspectivă asupra culturii, prin facilitarea 
accesului către lectură a tuturor celor interesați. Se definea astfel un nou concept social și cultural în cadrul 
comunității, iar în urmă cu câteva decenii citirea marilor opere ale scriitorilor români și străini reprezenta o 
nobilă îndeletnicire.

Biblioteca Antim Ivireanul a reușit să se consacre în cei 70 de ani de activitate drept Agora municipiului 
Râmnicu-Vâlcea, un spaţiu formativ şi informativ atât de necesar în contextul secolului XXI, punând la 
dispoziţie servicii şi săli specializate, o bogată ofertă culturală şi modalități eficiente, moderne și atractive de 
petrecere a timpului cu folos.

Dezvoltarea firească a acestei instituții, lărgirea depozitelor de carte, evenimentele de lansare, colocviile, 
toate au conferit bibliotecii un statut aparte în societate. Noul statut a impus reașezarea acestei instituții într-un 
spațiu modern cu săli generoase de lectură și de conferințe în care, la nivelul excelenţei, au loc dezbateri ale unor 
teme majore şi de actualitate ale culturii şi civilizaţiei româneşti şi universale, cu spații pentru expoziții și 
evenimente culturale peste care lumina se revarsă printr-un vitraliu reprezentativ, mai presus de toate 
remarcându-se ca spațiu formativ și informativ în contextul secolului XXI.

Dincolo de forma de exprimare, rămâne importantă devenirea noastră culturală ce împlinește, oarecum 
testamentar, jertfa înaintașilor care s-au ostenit pe tărâmul cultural pentru mângâierea sufletului și luminarea 
minții.   

 1. Violeta BARBU, Miniatura românească, București, 2000, pag.5.
 2. C. Dima DRĂGAN, M. CARAȚAȘU, „Biblioteca unei vechi ctitorii voievodale: Mănăstirea Hurezi”, în Probleme de bibliologie, București, 1970, pp. 78-80.
 3. Un exemplar al Bibliei din colecţia Bibliotecii Mănăstirii Hurezi se află actualmente în colecţiile Bibliotecii Facultăţii de Filologie, Secţia de Limba şi Literatura 
Română din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti.
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Biblioteca Județeană a Râmnicului - lumină pentru viață

† Emilian Crișanul
  Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Citind în cronicile vremurilor trecute, am văzut preocuparea ierarhilor, voievozilor și a altor 

oameni luminați pentru organizarea de biblioteci mănăstirești, domnești și apoi în parohii. 

Biblioteca organizată de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu în ctitoria sa de la 

Mănăstirea Hurezi este relevantă în acest sens.

Luminarea și educarea poporului a fost una dintre 

preocupările Bisericii și a școlilor.

În cei peste 70 de ani de existență, Biblioteca Județeană 

„Sfântul Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a luminat mult 

popor și a adus multă zidire sufletească pe altarul credinței, 

istoriei și literaturii românești și universale. Cunoașterea este o 

trăsătură a omului, de aceea Mântuitorul Hristos ne-a 

îndemnat: „Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face 

liberi”. (Ioan 8,32)

Și cine este adevărul? Sau ce este adevărul? Răspunsul îl 

primim tot de la Hristos Domnul: „Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viața”. (Ioan 14,6)

Generații de ostenitori ai bibliotecii au făcut posibil 

accesul elevilor, studenților și tinerilor de toate vârstele la 

izvorul cunoașterii cuvântului scris, a cuvântului dătător de viață, lumină și adevăr din Bibliotecă, 

așa după cum Sfântul Apostol Petru a răspuns Domnului Iisus Hristos: „Tu ai cuvintele vieții celei 

veșnice”. (Ioan 6,68)

Mă bucur că pe parcursul slujirii mele în Eparhia Râmnicului am avut o conlucrare frumoasă 

și rodnică cu ostenitorii Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, îndeosebi cu Doamna Prof. 

Augustina Sanda Constantinescu și cu Domnul Prof. Remus Grigorescu, colaborare care continuă și 

astăzi.

Nu întâmplător Biblioteca poartă acest nume, fiindcă Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a 

fost ierarh al Râmnicului și totodată un mare cărturar și tipograf. Numele, activitatea și patronajul 

său spiritual îndeamnă deopotrivă pe ostenitori și cititori la lectură: „Că precum nu poate trăi 

trupul omului făr′ de hrană simțitoare, așa nici sufletul nu poate trăi fără hrana cea duhovnicească, 

care iaste cuvântul lui Dumnezeu”. (Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie)

În lumina aniversării, felicit pe toți ostenitorii Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din 

Râmnicu Vâlcea, dorindu-le multă sănătate, inspirație și înțelepciune de la Dumnezeu pentru a 

sprijini și lumina, prin carte, proiecte și evenimente, cât mai mulți cititori și doritori de cunoaștere.

http://www.calauza.edj.ro
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Mesajul Primarului Râmnicului

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Județene 

„Antim Ivireanul” Vâlcea

Când defineşti un oraş, o comunitate, o faci de regulă în 
termeni istorici: atâtea milenii de la cele mai vechi vestigii 
arheologice descoperite, atâtea secole de la prima atestare 
documentară, atâţia ani de la obţinerea independenţei şi aşa 
mai departe. Trăim însă acum timpuri în care recursul la 
simpla istorie nu mai e suficient: sunt oraşe ce pot fi 
considerate ”tinere” ca existenţă, dar al căror impact cultural 
este mult superior faţă de altele, mai ”vârstnice”. O 
comunitate nu mai poate fi judecată strict în termeni cantitativi 
– suntem cel mai vechi oraş într-un anumit clasament – ci 
trebuie văzută prin prisma unor aspecte calitative.

Cele şapte decenii de existenţă a Bibliotecii vâlcene 
reprezintă o astfel de abordare. Înseamnă mult în contextul 

istoric, dar reprezintă enorm în viaţa comunităţii locale a Râmnicului, în a cărui stemă 
simbolul cărţii este la loc de cinste. Biblioteca vâlceană este prelungirea firească a unei 
tradiţii a tipăriturii şi a cărţii, plină de evenimente şi personalităţi. Începând cu numele pe 
care îl poartă – Antim Ivireanul - care este, în acelaşi timp, Patronul spiritual al oraşului, şi 
până la cele mai diverse manifestări culturale pe care le-a iniţiat sau găzduit, Biblioteca 
vâlceană a dovedit că este parte activă din comunitate, cărămidă solidă la temelia unei 
identităţi culturale distincte. 

Am avut bucuria să văd, în ultimii ani, o Bibliotecă cu o surprinzătoare multitudine de 
faţete: primitoare cu miile de iubitori de lectură care îi trec pragul, serioasă atunci când 
dezbătea subiecte dintre cele mai acute ale culturii moderne, europeană şi informată asupra 
celor mai subtile schimbări din peisajul comunitar, dar şi dezinvoltă, în stradă, venind cu o 
carte în mână în întâmpinarea cititorilor. Şi mi-a plăcut Biblioteca aceasta, în toate ipostazele 
ei, deopotrivă fermecătoare şi folositoare oraşului.

Drept urmare, cred că acesta este un bun moment să începem să ne definim istoria în 
termeni suplimentari faţă de cei de până acum. Vom spune, aşadar, că anul 2020 este pentru 
Râmnic cel în care s-au împlinit 632 de ani de la prima atestare documentară a Râmnicului, 
172 de ani de la prima intonare într-un cadru oficial a cântecului ”Deşteaptă-te, române!” şi 
70 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Judeţeane ”Antim Ivireanul”. 

La mulţi ani!

                                            

                                          Mircia Gutău - Primar

                                                               



Mesajul Prefecturii Vâlcea

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Județene 

„Antim Ivireanul” Vâlcea

Apărută din nevoia comunității locale de a se culturaliza și 

educa prin carte, Biblioteca „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a 

reușit ca în cele șapte decenii de existență să se afirme ca instituție 

cultural-informațională de primă importanță, punct de reper pe harta 

culturală a județului, care și-a urmat cu fidelitate misiunea de a 

dezvolta, conserva, valorifica și disemina, sub diverse forme, 

memoria scrisă a umanității. 

Dincolo de valoarea culturală inestimabilă, biblioteca va 

rămâne pentru totdeauna refugiul visătorilor. Orice națiune se 

dezvoltă prin visătorii, descoperitorii și creatorii ei. Aceștia sunt 

motorul unei civilizații, ei sunt viitorul. 

Apreciez în mod deosebit deschiderea către modernitate și inovație a acestei instituții de 

cultură și, în special, preocuparea permanentă de a veni în sprijinul tinerilor dornici de 

cunoaștere, care au găsit aici locul ideal de a se inspira, de a afla și de a împărtăși idei noi și 

creative.

Toate aceste realizări se datorează, desigur, colectivului Bibliotecii – celor care au 

contribuit la crearea și dezvoltarea în timp a instituției și celor care încă trudesc printre 

rafturile cu cărți. 

Îi felicit pe toți bibliotecarii vâlceni pentru munca asiduă în păstrarea unui spirit viu al 

culturii în comunitate, pentru roadele cercetărilor lor și le urez la mulți ani!

La mulți ani, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”!

                      Sebastian Fârtat - Prefectul județului Vâlcea
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Domnule Manager,

Împlinirea a șaptezeci de ani de la înființarea Bibliotecii Județene Vâlcea, ulterior 
denumită „Antim Ivireanul”, ocrotitorul municipiului Râmnicu Vâlcea, îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa dumneavoastră și întregului personal al bibliotecii cele mai călduroase urări de 
bine și prosperitate.

În urmă cu șaptezeci de ani se năștea un vis, acela de a 
oferi vâlcenilor posibilitatea de a citi, de a se informa, de a 
putea să progreseze pe lungul drum al cunoașterii.

An după an, zeci și sute de bibliotecari, oameni extrem de 
bine pregătiți profesional, și-au pus la dispoziția vâlcenilor de 
toate vârstele timpul, cunoștințele, într-un cuvânt: 
profesionalismul. Anonimi pentru marea masă a vâlcenilor, 
acești oameni dedicați cărții și cunoașterii au fost, sunt și vor 
rămâne păstrătorii unei meserii fără de care progresul nu există. 
Cititul înseamnă în primul rând cultură, iar cultura înseamnă 
progres. O societate în care cultura este puternică este o 
societate avansată, modernă, inovatoare, gata să rezolve 
aspirațiile și problemele cu care oamenii se confruntă. O 
societate în care cultura este discreditată sau este subordonată 
intereselor politice de moment este o societate în regres, în care 
neștiința este ridicată la rang de virtute.

Îmi doresc ca, peste ani, când voi trece pragul „Casei Cărții”, să găsesc aceeași emulație 
culturală ca și acum, aceeași aplecare spre studiu, spre nou, spre emanciparea minților și 
sufletelor. Și atunci, ca și acum, voi zâmbi și voi fi mândru că odată, în timpul carierei mele 
profesionale, am fost onorat să colaborez cu niște profesioniști de excepție, numiți atât de 
simplu: „bibliotecarii de la Antim Ivireanul”. 

La Mulți Ani întregului colectiv profesional al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea cu ocazia împlinirii acestei frumoase vârste! Iar pentru cei pe care Dumnezeu i-a 
chemat la el, un gând pios de recunoștință și aducere aminte.
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Adrian Bușu

Vicepreședinte Consiliul Județean Vâlcea



            

           

Am avut plăcerea și onoarea să particip la multe dintre activitățile 
specifice acestui edificiu: seri culturale, colocvii, lansare de carte, 
expoziții. Ospitalitatea și profesionalismul angajaților m-au făcut să mă 
simt importantă. 

La împlinirea a 70 de ani de activitate, gândurile mele bune se 
îndreaptă spre cei care slujesc acest edificiu. Le doresc sănătate și zile 
bune!

                                                           

                                                        

                 

Daniela Oteșanu - Deputat

     Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, la ceas aniversar!
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“A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție 
întâmplătoare de cărți.” Carlos María Domínguez. 

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii “Antim 
Ivireanul”, doresc să îi urez o viață cât mai lungă și ocazia de a fi în 
continuare o oază de inspirație, cunoaștere și de dezvoltare pentru tinerii 
noștri. La mulți ani! 

Felicitări colectivului și managementului pentru toată munca depusă 
în fiecare zi pentru păstrarea edificiului indispensabil în frumosul nostru 
municipiu!

                                                         

 
Matei Constantin Bogdan - Senator

Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea împlinește, anul acesta, 70 de ani!
Un an special în existența instituțională, un an de reflecție asupra importanței lecturii și a 

bibliotecii în viața comunității. Un an în care această aniversare ne 
reamintește că educația desăvârșită într-un spațiu cultural 
reprezintă fundamentul dezvoltării profesionale și personale în egală 
măsură.  

Transmit întreaga mea recunoștință și apreciere conducerii și 
personalului deopotrivă, pentru modul în care se dedică împlinirii 
menirii culturale și civilizatoare a instituției. Le urez multă sănătate, 
împliniri profesionale și le mulțumesc pentru implicarea constantă în 
dezvoltarea și promovarea activităților și programelor culturale.

La Mulți Ani!

      Ștefan-Ovidiu Popa - Deputat



“Biblioteca este templul învăţăturii, iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate 
războaiele din istorie.”

Carl Thomas Rowan

(Jurnalist American)

         Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii 

Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea, doresc să adresez colectivului și 

managementului acestei prestigioase instituții, felicitări și aprecieri 

pentru efortul și pasiunea depuse pentru conservarea și dezvoltarea 

fondului de carte și pentru întreaga activitate desfășurată

                            
                            Vasile Cocoș - Deputat

Nu poți învăța carte fără să ai acces direct la cărți. Locul în care găsim cărțile de care 

avem nevoie este biblioteca. Oricât de bogate ar fi bibliotecile 

personale, nu pot acoperi nevoia de lectură și nevoia de 

cunoaștere pe care oamenii le trăiesc de-a lungul unei vieți, așa 

cum o fac bibliotecile publice.

 În județul nostru, cea mai mare bibliotecă, deci și cel mai 

bogat izvor de carte este Biblioteca “Antim Ivireanul” din 

Râmnicu Vâlcea. Sute de mii de vâlceni i-au călcat pragul și i-au 

citit cărțile în cei 70 de ani pe care îi împlinește acum.

Cu toții îi suntem datori acestei instituții culturale pentru fiecare carte pe care ne-a 

oferit-o cu generozitate, pentru fiecare recomandare de lectură pe care am primit-o aici și 

pentru fiecare eveniment cultural la care ne-a făcut părtași.

                      La mulți ani, spre binele nostru, al tuturor!

    Eugen Neață - Deputat
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Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” este puterea spirituală a vâlcenilor și are un dublu rol: de a 
păstra și conserva patrimoniul cultural vâlcean, pe de-o parte și de a oferi materialul documentar necesar pentru 

cercetarea științifică. În același timp, Biblioteca Județeană reprezintă o “carte 
de vizită” pentru toți cei care îi calcă pragul, români sau străini, înfățișând 
prin aspect și conținut, un nivel reprezentativ al creativității și identității 
noastre, asigurând includerea culturii vâlcene în superlativul patrimoniului 
național, prin colecții, acțiuni, evenimente. Doresc, de asemenea, să remarc 
mândria pe care o resimt ca vâlcean, de a avea în orașul nostru cea mai mare 
cupolă de vitralii din lume, datorită arhitecturii ingenioase a acestei biblioteci.

Tehnica evoluează cu o viteză amețitoare, dar Biblioteca Județeană, pe 
parcursul celor 70 de ani de existență, s-a dovedit conștientă și capabilă de a 
se adapta perfect inovației, concomitent cu păstrarea identității tradiționale, 
fără a pierde “sufletul” hârtiei.

La ceas aniversar, îmi revine deosebita onoare de a mă alătura celor 
care o omagiază pentru întregul drum parcurs și pentru îndeplinirea cu succes 
a nobilei misiuni ce îi revine. Îmi exprim gratitudinea tuturor celor care de-a 

lungul timpului au definit și sprijinit acest ilustru depozitar legitim al tezaurului cultural vâlcean. Toate gândurile 
de recunoștință se îndreaptă și către oamenii de cultură, personalul de specialitate, către toți cei care, cu 
devotament și dăruire, s-au dedicat îndeplinirii misiunii acestei instituții emblematice și definitorii pentru 
identitatea vâlceană.
Viață lungă, realizări și evenimente încununate de succes!

                                                

                

                                        Stimaţi prieteni ai Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul,

M-am bucurat să aflu că Biblioteca Județeană Vâlcea “Antim 
Ivireanul” sărbătorește în aceste zile 70 de ani de existență.

De foarte mult timp sunt eu însumi un prieten apropiat al Bibliotecii, 
una dintre numeroasele persoane care s-au împărtășit din acest izvor de 
cunoaștere şi cultură. 

Îmi îndrept gândurile către toți cei care au slujit cu abnegație 
Biblioteca şi, din ea, pe vâlceni. Îi sunt recunoscător fiecăruia dintre cei 
care astăzi pun la dispoziția noastră un fond de peste 400.000 de volume, 
numeroase colecții de periodice şi un bogat material multimedia!

Sunt prezențe ca apa şi aerul, fără de care viața nu e cu putință, dar la care rareori ne gândim. Așa 
stau lucrurile şi cu Biblioteca noastră: nu ne gândim în fiecare zi la ea, deși face parte din ceea ce 
suntem, din ceea ce cunoaștem şi admirăm. 

Dar, la ceas aniversar, este potrivit să ne felicităm prietenii, să urăm Bibliotecii noastre şi celor 
care o slujesc cu dăruire: La Mulţi Ani, cu realizări pe măsura tradiției solide, spre educarea şi 
bucuria vâlcenilor!  

      Vivat, crescat, floreat!      

                                                     prof. Cristian Buican - Deputat 

                                 

 Cu deosebită considerație,

                   Romulus Bulacu - Senator
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לארשי רירגש

AMBASSADOR OF ISRAEL          

Mesajul E.S. dl. David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România
Sunt bucuros să vă adresez câteva gânduri cu prilejul 

aniversării a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Județene 
”Antim Ivireanul” Vâlcea și să vă felicit pentru activitatea 
încredințată cunoașterii și libertății spirituale. 

Cultura este un spațiu al ideilor, al căutării, dar și al 
speranței. În pofida faptului că pandemia de coronavirus ne-a 
schimbat tuturor planurile și ne-a ținut departe de spațiile 
culturale, această izolare ne-a arătat totuși câtă nevoie avem 
de cultură și de refugiul pe care ea ni-l oferă. Rămân 
încrezător că, odată ce pandemia se va încheia și ne vom 
reîntoarce la viețile, obiceiurile și pasiunile noastre, legătura 
cu sfera culturală va deveni și mai profundă.

Orice aniversare este un moment de bucurie, dar și unul 
dedicat proiecțiilor pentru viitor. Misiunea instituției 
dumneavoastră de a încuraja lectura și de a promova 
creativitatea și libertatea de expresie are un rol esențial în 
progresul unei națiuni și în păstrarea memoriei sale. 

Suntem onorați de colaborarea pe care am avut-o cu 
Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea cu prilejul deschiderii expoziției “Dincolo de 
datorie”, alături de Ministerul Afacerilor Externe din România, o expoziție dedicată diplomaților 
care în timpul Holocaustului și-au riscat propria viață și libertate pentru a salva de la moarte 
evrei. Avem încredere că această frumoasă colaborare va continua și pe viitor. De altfel, anul 
acesta, pe 11 iunie, Statul Israel și România au marcat 72 de ani de relații diplomatice 
neîntrerupte. O prietenie întemeiată pe valori comune și decenii de istorie care de-a lungul anilor 
s-a cristalizat în numeroase parteneriate. 

Cultura apropie oamenii, indiferent de limbă, de religie sau de granițe, creează o punte vie 
între popoare și înlătură prejudecăți. Suntem mândri că în domeniul literaturii există o cooperare 
strânsă și de lungă durată între țările noastre, iar numeroși autori israelieni au fost traduși în limba 
română, cum ar fi Amos Oz, David Grossman, Zeruya Shalev, Meir Shalev sau S. Y. Agnon. În 
ultimii ani, publicul român se bucură și de traducerile unei noi generații de scriitori israelieni, 
precum Eshkol Nevo, Etgar Keret, Ayelet Gundar-Goshen ori Shani Boianjiu.

Felicitări domnului Director Remus Grigorescu și întregii echipe pentru profesionalismul, 
dăruirea și grija cu care conduceți această instituție, un simbol cultural al județului 
dumneavoastră.

Vă doresc mult succes, un viitor prosper și plin de realizări. La mulți ani! 
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Mesajul E.S. dl.Nikoloz Nikolozishvili, 

Ambasadorul Georgiei în România
Vreau să felicit din toată inima tot personalul Bibliotecii 

Județene  „Antim Ivireanul” Vâlcea cu ocazia împlinii celor 70 de 
ani de la înființarea ei. Pentru mine, ca și ambasador al Georgiei 
în România, îmi este dragă instituția voastră pentru că ea 
reprezintă încă un pod duhovnicesc dintre popoarele noastre 
frățești. Sunt bucuros că de la început, de când am venit în 
România, în calitate de ambasador am stabilit relații excelente cu 
Județul Vâlcea, cu toată conducerea, împreună cu reprezentanții 
administrației locale și alții, inclusiv cu minunata bibliotecă, unde 
întotdeauna se simte prezența marelui nostru sfânt comun Antim 
Ivireanul. 

Sunt fericit că astăzi Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea reprezintă un puternic centru educativ – cultural în județ, 
care, cu ajutorul mijloacelor noi de comunicare, atrage nu numai 
tinerii din județ, ci și cititori de alte vârste.

Trebuie să remarc și contactele pe plan internațional pe care biblioteca le-a stabilit în ultimii ani 
cu instituțiile corespunzătoare din diferite țări. Ca și exemplu excelent al acestor contacte pot numi 
colaborarea noastră, a Ambasadei Georgiei în România și a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea . Vreau să amintesc expoziția de carte veche „Prima Tipografie Georgiană”, dedicată celor 300 
de ani de relații România-Georgia, care a fost organizată de Ambasada Georgiei în România în 
colaborare cu Biblioteca Națională Parlamentară din Georgia, Centrul Național de Manuscrise din 
Georgia și a fost găzduită de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea unde, pentru prima dată 
în istorie, au fost aduse în România și expuse cărți tipărite la începutul secolului al XVIII-lea, la 
Tbilisi, la Tipografia Regelui Vakhtang al VI-lea Bagrationi, sub conducerea  celui mai bun ucenic al 
Sfântului Antim Ivireanul, românul Mihai Ștefan.

Îmi aduc aminte și alte evenimente pe care noi, Ambasada Georgiei în România, le-am organizat 
cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Vreau să mulțumesc pentru această colaborare fructuoasă directorului Bibliotecii Județene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, domnului Conf. univ. dr. Remus Grigorescu și întregului personal cu care 
am stabilit relații personale excelente de prietenie.

În final, vreau să vă felicit încă odată pentru celebrarea celor 70 de ani de existență a Bibliotecii 
Județene  „Antim Ivireanul” Vâlcea și să vă urez tuturor multă sănătate și reușite pe viitor.



19

Antim Ivireanul County Library Vâlcea – 70 Years since Its Foundation

Congratulations Antim Ivireanul Library on your 70th Anniversary! You have played an important role in 
your community, bringing so much more than books to the people of Vâlcea  From educational programming to 
exhibitions preserving local culture, Antim Ivireanul Library has been a key part of the life of the county.

Antim Ivireanul Library is also an important partner to the American 
Embassy.  In 2017 together we set up an American Shelf, providing not only 
American literature, but also a wide variety of publications about the United 
States to the people of Vâlcea. In 2018 and 2019, the library, together with 
American Councils for International Education, took part in the Embassy’s 
4/4 for Friends community service campaign, organizing volunteers who 
collected books and donated them to the children who are less fortunate than 
many of us.

So thank you Antim Ivireanul Library for your partnership with the U.S. 
Embassy, for preserving Romania’s culture, and for your service to the 
community.  May you continue in that role for many, many more years to 
come.

Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea – 70 de ani de la înfiinţare

Felicitări Bibliotecii "Antim Ivireanul" la cea de a șaptezecea aniversare! Ați jucat un rol important 
pentru comunitatea dumneavoastră, oferind mult mai mult decât cărți oamenilor din Vâlcea. De la programe 
educative la expoziții, care păstrează cultura locală, Biblioteca "Antim Ivireanul" reprezintă o componentă-
cheie a vieții județului.

De asemenea, Biblioteca "Antim Ivireanul" este un partener important al Ambasadei Statelor Unite. În 
2017 am înființat împreună un Raft American [American Shelf], oferind vâlcenilor nu numai literatură 
americană, ci și o mare varietate de publicații despre Statele Unite. În 2018 și 2019, Biblioteca, alături de 
Consiliile Americane pentru Educație Internațională [American Councils for International Education], a luat 
parte la campania în folosul comunității "4/4 pentru pentru prieteni", inițiată de Ambasadă, organizând 
voluntari care au strâns cărți și le-au donat copiilor care sunt mai puțin norocoși decât mulți dintre noi.

Așadar, mulțumim Bibliotecii "Antim Ivireanul" pentru parteneriatul cu Ambasada S.U.A., pentru 
păstrarea culturii României și pentru serviciile oferite comunității. Vă dorim să continuați să aveți acest rol 
încă mulți, mulți ani de acum încolo.

Scott. A. Reese

Consilier pentru Presă și Cultură

Ambasada S.U.A. la București



Adăpostită cum se cuvine din 2004 într-o clădire impunătoare, 
generoasă și primitoare, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” nu 
este doar o colecție bogată - 400 de mii de cărți și documente oferite 
cu generozitate unui public divers ca vârstă și preocupări. Prin 
oamenii care o animă zi de zi, prin specialiști, profesioniști dedicați 
editării și colectării lucrărilor de interes public, prin numeroși cititori 
sau consultanți, prin invitați sau cercetători, ea poate fi considerată o 
citadelă a culturii, un vector de promovare a tradiției fundamentale și 
a noutăților ce deschid calea spre descrierea și înțelegerea  lumii de 
azi. Holul generos, animat de lumina filtrată de vitraliul uriaș, este o 
permanentă surpriză  pentru cei care pătrund în sediul bibliotecii. 
Expoziții de pictură, grafică, desene, origami, caligrafie, manuscrise, 
publicații tematice apărute la anumite evenimente, descriu faptic 
preocuparea tuturor slujitorilor cărții, a celor dedicați cu pricepere și 
pasiune să administreze lumina cunoașterii prin lectură, să transmită 
cât mai cuprinzător și mai temeinic dragostea pentru gândul sau ideea 
așezate curat și inspirat pe coala de hârtie sau, mai nou, traduse în 
semne digitale pe ecranele computerelor, laptopurilor sau tabletelor. 
Mereu în pas cu vremea, anticipând de multe ori așteptările copiilor, 
adolescenților sau ale maturilor, maeștrii lecturii nu au liniște, 

descoperă noi căi de atragere a concitadinilor lor (și nu numai), către acest izvor de cultură. 

M-am aflat printre privilegiații cărora managerul bibliotecii și colaboratorii săi le-au oferit cu 
ospitalitate posibilitatea să-și prezinte cărțile noi, părerile, viziunea despre rolul culturii. Au fost 
prilejuri să-i cunosc pe o parte dintre intelectualii locului, poeți, prozatori, oficiali împătimiți de 
miracolul cuvântului tipărit, oameni cu vocația dăruirii celor mai binecuvântate experiențe personale. 
Singur sau însoțit de prieteni ca profesorul universitar și cercetător Constantin Hlihor, sau publicistul 
Neagu Udroiu, fost ambasador în Finlanda și Estonia, m-am bucurat de fiecare dată de atenția celor 
din jur, organizatori și membri ai publicului. Și aici trebuie să menționez emoția de a-i vedea între 
participanți pe elevii și tinerii vâlceni, pe profesorii lor, gata să comenteze, să-și împărtășească 
părerile în evenimente care au însemnat pentru mine o mare recompensă sufletească. Între prietenii 
valoroși, sponsori ai culturii din Casa Cărții ce urmează tradiția inaugurată de episcopul de Vâlcea, 
ulterior mitropolit al Ungrovlahiei, Antim Ivireanul, cel dintâi cărturar, care a adus prima tiparniță la 
Govora în 1705 și apoi la Râmnicu Vâlcea, m-au susținut și m-au onorat cu încrederea lor doamna 
subprefect Aurora Gherghina, doamna Zenovia Zamfir, doamna Corina Bedreagă, domnul director 
Remus Grigorescu, domnul Adrian Bușu, vicepreședinte al Consiliului Județean, colaboratorii lor, elita 
vâlceană. Lor și tuturor celor care iubesc cartea le urez „La Mulți Ani”, mulți, mulți ani rodnici, 
aducători de bucurie și mulțumire profesională, și îi salut cu admirație pe toți cei care onorează și 
răspândesc lumina cunoașterii prin Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea!

Nicolae Melinescu, Ph.D., cadru universitar asociat
   Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
                 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București
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În Imni

                                                                   Decizia nr. 91/4 martie 1974 de înfiinţare a 

                                                                            Bibliotecii Judeţene Vâlcea



2007 - Teatru Radiofonic cu actorul Dan Puric

2007 - Teatru Radiofonic cu actrița Adriana Trandafir



2007 - Teatru Radiofonic cu actorul Mircea Albulescu



2008 - Seminarul Internațional de Carte Veche



2009 - Fête de la Musique - Recital copii talentați



2008

2010 - Lansarea volumului "Cartea Şoaptelor", de 
Varujan Vosganian.



2012 - Proiectul “Biblioteca iese în stradă”

2012 - Zilele Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea



2013 - Lansarea volumului  „Sfântul Ierarh Calinic – iubirea și dăruirea Olteniei”
                                               autor  Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei 

2014 - Lansarea volumului „Agapologia. Logodna iubirii cu libertatea - eseuri”, 
autor Ilorian Păunoiu.



2017 - Inaugurarea AMERICAN SHELF în prezența 
ambasadorului SUA, dl. Hans KLEMM







2019 - Ambasadorul Georgiei dl.  Nikoloz NIKOLOZISHVILI



2019 - Delegația Georgiei la inaugurarea expoziției „Prima 
Tipografie georgiană: izvorul relațiilor georgiano-române”



2018 - Centrul Cultural Românesc din Parla













2018 - Inaugurarea Centrului Cultural Românesc din Parla



2018 -  Târgul de Știință



2018 - Celebrarea Centenarului Marii Uniri





2019 - 160 de ani de la Unirea Principatelor Române



2019 - Târgul de Carte pentru copii și tineret

2019 - Proiectul “ ORA SĂ ȘTIM”



2019 - Ziua Culturii Naționale



2019 - vernisajul expoziției itinerante „Viața și opera lui James 
Joyce” ]n prezența dlui Patrick Coleman, șef adjunct al Misiunii 
Diplomatice Irlandeze



2019 - vernisajul expoziției „Tadeusz Kościuszko - prețul libertății”



2019 -  lansarea volumului „Jurnalul unui personaj controversat. 
Rememorări provocate de Vartan Arachelian” autor Dinu Săraru



2019 - Vizita delegației Editurii Universității Renmin din Beijing



2020 - Lansarea volumului “O lume pe muchie de cuțit”. 
Autori: Adrian BUȘU și Nicolae MELINESCU

2020 - Dialog Cultural Vâlcea-Sibiu



2020 - Expoziție de pictură a artiștilor 
plastici din Basarabia
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Biblioteca „Antim Ivireanul” 

 “spațiu de coeziune socială și convivialitate...”
... a fost un concept managerial pus în operă cu ani în urmă 

(2006 - 2014), pe când luam în grijă destinele instituției aflate în 
acest an la cea de-a 70-a aniversare. 

O instituție de cultură este un organism fragil, în parte și 
pentru că depinde, în mare măsură, de o mulțime de factori: 
conjuncturi social-istorice, autorități finanțatoare, interesul celor 
care o frecventează, dăruirea celor care o animă și, nu în ultimul 
rând, de bagheta care o conduce în momentul respectiv. 

Într-o lume dominată de calculatoare și telefoane mobile, în 
care generații de copii și tineri au devenit aproape străini de misterul, plăcerea și profunzimea 
lecturii, biblioteca trebuie să se reinventeze, să (re)devină atractivă – loc comun pentru comunitate, 
loc de comunicare cu lumea cărților, dar și cu semenii. Așa a început seria expozițiilor ce au 
transformat holul generos într-o adevărată galerie de artă, ambient convivial pentru spectacole și 
recitaluri muzicale, prezentări de filme documentare și artistice, lansări de carte, întâlniri cu scriitori 
și artiști. Copii și studenți talentați, dar și muzicieni consacrați, cărora nu contenesc a le mulțumi, au 
înnobilat instituția noastră cu prezența lor și prin calitatea emoției artistice, spre bucuria și încântarea 
râmnicenilor aflați sub măreția vitraliului realizat de artistul Gheorghe Dican. 

Ambasadori, muzicieni, artiști, poeți, scriitori, delegații străine au călcat pragul bibliotecii și au 
rămas impresionați să descopere nu doar arhitectura modernă, deschisă a clădirii, ci și bogăția 
activităților adresate unui public larg, divers ca vârstă și categorii socio-profesionale: Târgul de carte 
pentru copii și tineret, Atelierul de vacanță, cursurile de limbi străine și animatori - dezvoltare 
personală, Clubul de lectură, proiectele internaționale etc.

Privind în urmă la toate acestea și la multe altele petrecute atunci, nutresc speranța că anii 
evocați s-au împletit armonios în cununa celor 70 și că biblioteca a fost, o vreme, pentru toți cei care 
au prețuit-o, au frecventat-o sau au vizitat-o “spațiu de coeziune socială și convivialitate”.

Îndrept cu emoție un gând de mulțumire către toți cei care m-au susținut, către colegii care m-au 
secondat cu inteligență și entuziasm! Cu deosebire, mulțumesc Preasfinției Sale Emilian Crișanul, 
episcop al Râmnicului pe atunci, ce ne-a încurajat cu participarea de excepție, înaltă binecuvântare și 
prietenie în realizarea unor evenimente de aleasă cultură.

Orice aniversare este, neîndoielnic, un moment de alunecare în trecut, dar, mai ales, un moment 
de bucurie și sărbătoare a prezentului, prezent pe care Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” îl 
trăiește din plin, îl sărbătorește cu drag, cu conștiința valorii și a continuității, sub conducerea conf. 
univ. dr. Remus Grigorescu, oferindu-ne prilejul de a-i ura multe și noi împliniri! Felicitări tuturor 
celor care trudesc, cu dăruire, la împlinirea nobilei misiuni a bibliotecii! 

                                  prof. Augustina-Sanda Constantinescu
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·          Biblioteca-Paradis

                                                              Motto: „Mi-am imaginat întotdeauna Paradisul ca un fel de Bibliotecă”.

(Jorge Luis Borges)

Bartolomeu Valeriu Anania, în „Cuvânt lămuritor asupra Sfintei Scripturi” (în Prolog)1 -‒ precizează că „Biblia 2 
e Cartea care cuprinde cărțile, așadar, e Biblioteca; Biblioteca prin excelență, singură și singulară în dumnezeiasca ei 
omenitate... Biblia (adică „Biblioteca”, n. n) e însăși rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni și prin oameni”, 
pentru că e „inspirată de Duhul Sfânt” (aici înțelegem „cartea”, n. n).

Biblioteca (născută deodată și identificată cu Biblia) împlinește „nevoia de a ști”, 
„nevoia de a înțelege” și „de a cunoaște”3.

În „Facerea”, cap. 2, 8 și 9, ni se spune că „Domnul Dumnezeu a sădit un rai4 în 
Eden (loc de „bucurie” și „desfătare”, n. n)... și l-a pus acolo pe omul pe care-l zidise (pe 
Adam, n. n). Și Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot soiul de pomi plăcuți 
la vedere (ce încântă simțurile, n. n) și buni la mâncare (pentru hrana trupului, n. n), 
precum și pomul vieții (simbol al nemuririi, n. n), în mijlocul raiului, și pomul cunoștinței 
binelui și răului”5, din care primii locuitori ai raiului (Adam și Eva), amăgiți de șarpe 
(diavolul) că vor fi ei înșiși „ca niște Dumnezei”6, se vor înfrupta, încălcând porunca 
dumnezeiască, din care cauză au fost izgoniți din Rai, cei doi asumându-și chinul vieții și 
moartea.

Din citatele de mai sus, raportate la percepția pe care Borges, marele scriitor argentinian, o are despre Rai (Paradis, 
la catolici), se desprind câteva idei:
 În primul rând, dăm dreptate scriitorului sud - american, bazându-ne pe faptul că Raiul, „grădină dulce” (cum e 
definit într-o colindă românească, dar și conform cu Biblia), nu poate fi pentru om doar „plăcut la vedere” (pentru 
simțuri) și doar sursă de hrană pentru trup (cu „poame bune la mâncare”), ci și hrană pentru spirit (prin vocația de „a 
ști”, „a înțelege” și „a cunoaște”), ceea ce nu se poate realiza decât prin Cărți, prin Bibliotecă, deci prin reinventarea 
Raiului (prin crearea Bibliotecii). Prin aceasta, omul izgonit din Raiul Edenului, compensează pedeapsa divină, creându-și 
propriul Rai.

În al doilea rând, din perspectiva cunoașterii „binelui și răului”, păcatul biblic, prin șansa deschisă omului de a ști, 
a cunoaște și a înțelege, devine mai ușor suportabil, oferindu-i acestuia posibilitatea de a trăi spiritual, valorificând, din 
cele mai vechi timpuri, tezaurul livresc al Bibliotecii după ce „ucenicul vrăjitor” a descoperit scrisul. 

În al treilea rând, omul are șansă că Biblioteca este accesibilă oricui și Cartea poate fi consultată permanent, gratuit, 
fără discriminări. În acest sens, tot Borges7 spune: „Am considerat întotdeauna o carte drept cel mai oportun dar care 
poate fi primit (de cititor, n. n) ori oferit (de Bibliotecă, n. n)”.

În acest sens, „Prima ctitorie culturală a mileniului al III-lea, în Vâlcea, Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” 
Vâlcea, ne îndeamnă să privim prin ochii ei de lumină – Cărțile - către Dumnezeu și să ne închinăm Lui, rugându-l să ne 
păzească întru veșnică pace și liniște și să îndrepte pașii celor mici și mari spre lăcașul nostru de cultură - Paradis 
Terestru - BIBLIOTECA8 ”.

1. Vezi Biblia cu ilustrații, vol I: Pentateuhul. Versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu  Anania, 
Arhiepiscopul și mitropolitul Clujului...„Jurnalul Național”, București, Editura Litera, 2011, p. VII.

2. Cuvântul „Biblie” vine din gr. „biblion”: hârtie (sau orice material) pentru scris; mai apoi, a fost generalizat cu înțelesul de „carte”.
3. Vezi Biblia cit., p. VII -VIII.
4. În ebraică, „gan”: grădină (nota diortositorului).
5. Op. cit., p. 28.
6. Ibidem, p. 29.
7. Jorge Luis Borges a trăit toată viața în mijlocul cărților.
8. Am citat din „Documentul de înfăptuire” încorporat, în ziua de 9 iunie 2004, în zidurile noului edificiu al Bibliotecii Județene „Antim 

Ivireanul” Vâlcea (alături de „Documentul de ctitorire” din data de 26 septembrie 2000, când s-a sfințiț locul zidirii și s-a pus Piatra de 
Temelie a viitorului așezământ cultural). Documentul a fost pecetluit cu semnăturile Președintelui Consiliului Județean Vâlcea - ec. Iulian  
Comănescu; Episcopului Râmnicului - P. S Gherasim Cristea; Directorului Bibliotecii Județene - prof. Dumitru Lazăr; Antreprenorului 
general (Conexvil S.A)-Director: ing.Petre Bădârcea și a Proiectantului general-Sc.Proiect Argeș S.A - Director: ing. Eugeniu Dumitrache.

Prof. dr. Dumitru Lazăr
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                                              Gânduri “la aniversară”

Un neuitat prieten al nostru, mult regretatul Marian Creangă, director, în anii 1990-1997, al Bibliotecii 
Județene pe care o aniversăm, a lăsat posterității o „antologie de poezie și cugetări despre carte și bibliotecă”, 

intitulată (după multe deliberări ‒ atestate de ciorne) „Imnele 
Cărții”, apreciată întâi de către prefațatorii ei, „scriitorul  
Râmnicului”, Constantin Mateescu, și de acad. Gabriel Strempel, pe 
atunci director al Bibliotecii Academiei Române (ambii acum 
venerabili nonagenari) ‒ lucrare pe care, cu ardoare, i-am publicat-o, 
la numai o lună de la intempestiva și  dureroasa lui plecare la Domnul 
(pe care ar fi vrut să Îl slujească în viață, fiindcă, deși jurist, era și 
student la Teologie). „Autorul ‒ scriam atunci emoțional într-o Notă a 
redacției ‒ și-a pus, în această lucrare, rodul puținelor sale clipe de 
răgaz, dragostea  adâncă pentru ceea ce a slujit cu exemplară 
abnegație: cartea și biblioteca”. Adaug acum că, prin această carte, 
el s-a racordat cu cinste la nobila tradiție vâlceană a tipăririi de carte 
teologică sau/și laică, datorită căreia Râmnicul din secolul al XVIII-
lea a fost numit, de către Nicolae Iorga, „capitala tipografilor”. 
Deloc întâmplător, motto-ul antologiei, perfect actual, a fost ales 
dintre puținele cugetări scrise de către Sfântul Domnitor Martir 
Constantin Brâncoveanu, el însuși om al cărții și bibliotecii și 
promotor al lor: „Prin carte să se aducă învățături și știință în 
sufletele omenești, lucru iubit de Dumnezeu și folosit de opște”.      

Nu puteam să nu dau întâietate acestor referințe anterioare ‒ conexe și binevenitului „patriotism local”, 
identitar ‒ acum, când mi s-a cerut și mie un cuvânt despre carte și bibliotecă (cu repere locale) și, pentru a nu-
mi asuma „cugetări ”, însăilez gânduri legate de experiența personală.  Cu atât mai mult cu cât știu că m-am 
născut ‒ a doua oară!‒ în biblioteca orașului meu natal, că am studiat în mari biblioteci ale Capitalei, că, după 
ani, fiind și director al Bibliotecii Județene Vâlcea (în anii 1975-1983), m-am trezit coleg cu doamnele ce m-au 
primit atunci, la recomandarea învățătorului meu, în lăcașul devenit, curând și simbolic, lăcaș al inimii, 
determinându-mi propriul modus vivendi: a fi al bibliotecii, din copilărie până la sfârșit.  

Datorită diferitelor conjuncturi ale vieții, mai ales cele dintâi, n-am ajuns (deși aveam potențial) un 
savant și nici o personalitate culturală sau artistică de rezonanță, dar, atât cât am reușit, cu trudă și smerenie, 
să fac, datorez totul legăturii mele ‒„ombilicale”, i-aș zice ‒ cu cartea și biblioteca. De la care am primit 
mereu, ca de la prietenul adevărat, orice ajutor „la nevoie”, fără nicio altă obligație decât aceea de a-i restitui 
ce am primit, pentru ca, așa cum eu am fost ajutat, să poată ajuta și pe alții, prin generații. Cu cărțile sale din 
toate domeniile și cu serviciile sale specializate, Biblioteca publică este altruistul de serviciu al societății, 
binefăcător totdeauna. Și, ca să concretizez, nu pot să nu subliniez, cu recunoștință, ajutorul neprețuit  pe care 
l-am primit de la colegele de la Sala de Lectură, mai ales, în anii 1981-1988, când mi-am susținut examenele și 
mi-am elaborat teza de doctorat; aceasta, pentru mine, într-o conjunctură profesională foarte grea a acelei  
perioade, a reprezentat, atunci, „colacul de salvare” a spiritului, iar, în plan general, o lucrare ce „reia, dintr-
o perspectivă originală, modernă, una dintre problemele fundamentale” ale disciplinei, ,,fiind de mare 
actualitate la data când a fost scrisă”( prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu).

                                                                                      *  

Biblioteca este adiacentă familiei și școlii, drumul deschis de părinți și profesori duce la bibliotecă, la 
prietenia cu cărțile, care-ți lărgesc orizontul, îți aprofundează cunoștințele, te fac să te cunoști pe tine însuți, să 
te autoevaluezi și să acționezi pentru autodepășire, de la o treaptă la alta. Nu pot uita fascinantele lecții ale 
profesorilor mei de geografie, fizică, istorie, care-mi stârneau curiozități nemaipomenite, astâmpărate numai 
de cărțile bibliotecii, și nici orele profesoarei de limba și literatura germană, datorită căreia am citit, în liceu, 
mult Goethe („Poezie și adevăr”,  „Faust” ‒ cărți esențiale), de la care am dobândit gustul de a avea o 



23

gândire și simțire armonioasă, „clasică”, dar și deschiderea către nou, creativitate, modernitate. Mai aproape 
de noi, un fost elev al meu, Nicolae Mihai, a urmat îndemnul de a citi, încă din liceu, opera marelui istoric al 
mentalităților Fernand Braudel ‒ fapt mărturisit în preambul la teza de doctorat, iar azi este unul din fruntașii 
generației sale de tineri istorici consacrați. Cu cărțile sale, biblioteca este un complement inalienabil și 
inestimabil al familiei și școlii.

Și mai este ceva ‒ dacă mi se îngăduie să continui. De fiecare dată când te afli în bibliotecă, citind de 
toate sau investigând un domeniu predilect ori nu, dobândești un gust al libertății de a face ce vrei și  bucuria de 
a te pregăti liber pentru ce vrei să faci (o specializare, un hobby). Țin minte satisfacția ca victorie, pe care o 
aveam, în studenție, citind, în Biblioteca Academiei, cărți interzise ale marilor personalități interbelice (Eliade, 
Cioran, Blaga, Băncilă, Vulcănescu), parte din ele în diaspora, inexistente pe atunci în nicio programă 
universitară, în vreme ce ele m-au format, în bună parte, cu gândire liberă în forul meu lăuntric. Biblioteca este 
sala de antrenament a libertății, poate chiar anticamera libertății, a libertății de „a fi, a face, a avea”, dar, mai 
ales, de a fi o ființă verticală, armonioasă „între cer și lut”.

E de observat că același gust al libertății și, ca atare, al înnoirii îl dovedește și Biblioteca însăși, căci, în 
pofida „clopotelor” pe care i le trag unii pentru tradiționala ei „viteză” redusă (vă amintiți:„Nu e alta și mai 
frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților” ‒ cum zicea cronicarul), se 
modernizează, „din mers”, dotându-se cu mijloace electronice și softuri specializate, informatizându-și 
organizarea internă și digitalizându-și serviciile, diversificându-și formele de atracție a publicului și de 
întreținere a relațiilor constante și agreabile cu el ‒ după cum vedem zi de zi prin diferite activități specifice 
secțiilor și tot mai multe evenimente culturale realizate. Pentru acestea, e mai mult decât lăudabilă strădania 
tuturor directorilor din ultimii 30 de ani, precum și eforturile tuturor bibliotecarilor de a-și însuși tehnicile 
moderne de bază și, în temeiul acestora, de a întocmi și împlini proiecte valoroase, unele chiar de rezonanță 
internațională.

                                                                                      *

Chiar dacă biblioteca publică a Râmnicului își are începuturile în urmă cu 180 de ani printr-un edict 
ministerial pornit de la un cărturar vâlcean de atunci, Petrache Poenaru, istoria sa, sub vitregia vremurilor, a 
înregistrat multe nefericite fluctuații, dintre care aș aminti, după inițiativele haretiene, biblioteca filialei Vâlcea 
a Ligii Culturale pentru Unitatea Tuturor Românilor ‒ bibliotecă distrusă, în Primul Război Mondial, de către 
cotropitorii germani [națiunea germană să distrugă biblioteci și să profaneze morminte  (al lui Mircea cel 
Bătrân) ‒ un sinistru și tragic paradox al istoriei, al războiului!] ‒ ceea ce a dus mai apoi la multiple donații 
personale ale râmnicenilor luminați de cultură și de tradiția lor, care, însă, n-au avut șanse durabile. Astfel 
încât, azi, sărbătorim 70 de ani de activitate neîntreruptă a bibliotecii publice râmnicene, mai întâi, regională, 
apoi, raională și, în sfârșit, județeană - a celui mai vechi județ al țării. 70 de ani, nu lipsiți de neajunsuri și 
dificultăți, dar în care, spre lauda ce se cuvine tuturor bibliotecarilor din acest răstimp (pentru hărnicie, 
corectitudine și tot mai bine exersatul lor profesionalism), s-a reușit să se păstreze sus ștacheta funcțională a 
instituției, care azi se bucură de un dar neprețuit din partea râmnicenilor: un sediu propriu, modern, cu o dotare 
tot mai consistentă, în care se desfășoară curent activități formative cu publicul de toate vârstele. 

70 de ani în care Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” (denumită astfel întru onoarea tradiției cărții 
românești și a marelui tipograf) s-a impus și în plan național prin manifestări originale, rezonante, între care 
merită să menționăm măcar ,,Eminesciana”, simpozioanele interjudețene „Oltul în conștiința românească” și 
„Legături istorice si culturale între județele Sibiu și Vâlcea de-a lungul veacurilor”, apoi Zilele Bibliotecii 
Județene „Antim Ivireanul” și ale Fundației Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”, Memorialul „Bartolomeu 
Valeriu Anania” și încă multe altele (mă refer și la revista „Lumina lumii” și alte publicații), ca rod al unor 
parteneriate  fructuoase. La acestea se adaugă și interesantele deschideri mai recente spre contacte 
internaționale durabile, cu Georgia, Spania, Grecia, Polonia, Italia ș.a.  

                          *          

Închei subliniind că Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” continuă să fie „centrum” al vieții culturale 
vâlcene sau, cum scria metaforic scriitorul râmnicean Doru Moțoc, acum zece ani, „Nava amiral a culturii 
vâlcene”. Felicitări tuturor lucrătorilor ei și, la început de nou drum, urarea tradițională „Bun cart, înainte!” și 
„Cu Dumnezeu înainte!”.  

        

Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr,

     Președintele executiv al Fundației Culturale  „Sf. Antim 
Ivireanul”, Membru al Uniunii Scriitorilor din România

24



24

Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Rm. Vâlcea a luat fiinţă în  
anul 1970 prin Hotărârea 28/05.09.1970 a Consiliului Popular Vâlcea, cu 
avizul Consiliului de Stat pentru Cultură şi Artă, sub conducerea 
regretatului Traian D. Lungu (primul director); au urmat ca directori: 
prof. Mustăţea Vasile, Deaconu Gheorghe, Gaghel Maria, Neagu Valeriu, 
Gănescu Doina.

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Rm. Vâlcea este o instituţie 
publică cu caracter cultural, de educaţie permanentă şi de spectacole, 
finanţată de Consiliul Judeţean Vâlcea şi subordonată acestuia .

În ultimii ani instituţia noastră a fost puternic sprijinită financiar, 
investindu-se suma de 780.697 lei în lucrări de reparaţii şi modernizări. O 
altă sumă de 154.950 lei a fost investită în dotarea Studioului de 
înregistrări.

Toate acestea au fost realizate cu sprijinul Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Vâlcea, d-nul Constantin Rădulescu. Încă de la înfiinţare, Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea a colaborat cu foarte multe 
instituţii similare, dar şi de alt gen, atât locale, cât și naţionale şi 
internaţionale.

Începând cu anul 2001 Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu 
Vâlcea a  făcut cunoscute tradiţiile şi obiceiurile vâlcene pe plan internaţional după cum urmează:
2001– Bulgaria; 2002 - Germania; 2004 – Germania; 2006 – Franţa - Marsilia; 2006 – Belgia; 2007 – 
Olanda ; 2008 – Grecia ; 2008 – Franţa – Nisa;  2010 – Polonia; 2011- Ungaria; 2011 – Italia ; 2013 – 
Franţa - Paris ; 2014 -  Cehia; 2016 – Bruxelles.
           Pe plan local şcoala noastră a colaborat cu : Instituţia Prefectului Vâlcea, Consiliul  Judeţean Vâlcea şi 
instituţiile subordonate, Primăria Râmnicu Vâlcea etc.
Un parteneriat permanent, bogat în evenimente a fost şi este cel cu Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” 
Vâlcea.
             Amintim proiectele cele mai importante:
• „Când a fost la început”;
• „Rromânca” de  I. L. Caragiale, Spectacol de teatru ;
• Momente de dans în cadrul aniversării a 10 ani „Europe Direct” Vâlcea;
• Asigurarea spaţiului în vederea desfăşurării cursurilor de teatru ale şcolii noastre;
• ”Îndemn să promovăm valorile culturale, istoria și tradiția poporului român”, compusă din lucrări 

artistice, pirogravate cu tempera, machete la scară și imagini foto, realizate în decursul celor 60 de ani 
de activitate fotografică a domnului col.(r) cond. arh. Florea Ion, expoziție dedicată Centenarului Marii 
Uniri. Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea a fost invitată să participe cu un moment 
artistic realizat de Ariciu Călin  și de Popa Ana.

• „Lansare de carte”, organizat de revista internaţională „Starpress”, director d-na Ligya Diaconescu, cu 
ocazia Centenarului Unirii la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Unul din momentele 
muzicale al acestui eveniment l-a reprezentat elevul Şcolii Populare de Arte Râmnicu Vâlcea, Călin 
Ariciu, solist muzică folk, înzestrat cu un talent deosebit şi care a fost foarte apreciat de public. 

• „Crăciun European”, eveniment organizat de Centrul de Informare „Europe Direct” Vâlcea din cadrul 
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanu” Vâlcea. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea a 
participat cu un grup de copii ai clasei de coregrafie, care au dansat pe muzica compozitorului român 
Ciprian Porumbescu.

• ” Dragobete`s Day versus Valentine`s Day” etc.

La ceas aniversar , colectivul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea vă urează să aveţi cât 
mai multe realizări profesionale, proiecte frumoase şi minunate, parteneriate şi recompense pe măsură şi 

succes în activităţile dumneavoastră!

                                                         La mulţi ani!

                                                  Prof. Doina Gănescu

2324

25



26

La ceas aniversar

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” – 

două entități culturale vâlcene al căror destin  s-a împletit (și 

împlinit) atât prin oameni a căror activitate artistică și 

profesională s-a derulat, în egală măsură, în cele două instituții, 

cât mai ales prin fapte de viață culturală comune. 

Nu puține au fost momentele de bucurie spirituală 

prilejuite de proiectele culturale derulate în parteneriat și 

găzduite generos de BJAI Vâlcea, evenimente menite să aducă plus valoare culturii locale și 

naționale și să consolideze o veche și strânsă prietenie instituțională. Manifestări culturale 

inițiate de Centru, precum Salonul Național al Cărții de Etnologie (2005-2020), Festivalul de 

datini și obiceiuri de Crăciun ”Din moși-strămoși”  (2006-2007), Festivalul Național de Poezie 

”George Țărnea” (2008), Festivalul Național de Dramaturgie ”Goana după fluturi” (2011, 

2013, 2015), Festivalul Național de Satiră ”Povestea vorbii” (2011-2019), expoziții de artă 

plastică și colocvii metodice, toate  și-au găsit ”gazdă bună”, de-a lungul timpului, la 

Bibliotecă și  astfel s-a putut menține, firesc și  neîntrerupt, cursul unor manifestări cu tradiție 

în spectrul cultural românesc.

La ceas aniversar, dorim viață îndelungată Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul”  și 

truditorilor ei întru promovarea cărții și culturii românești și ne dorim ca viitorul să asigure, în 

continuare, trăinicie și consistență colaborării frumoase dintre cele două instituții.

Prof. Alin Pavelescu

Manager al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea
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                                                            GÂNDURI LA ANIVERSARE!
 

„Nu se poate studia în toată amploarea ei istoria culturii unui popor fără cunoaşterea istoriei cărţii şi a 
bibliotecilor sale, urmărindu-le până la cea mai mare vechime”.

N. Georgescu-Tistu 

Istoria unui popor, inclusiv a culturii sale, este legată în mod 
necesar de activitatea de păstrare şi transmitere de-a lungul veacurilor a 
informaţiei. Aceasta ne trimite la ideea de biblioteci şi arhive. 

Bibliotecile şi arhivele au coexistat şi au convieţuit mult timp 
împreună, înainte de apariţia conştiinţei separării lor. Nu întâmplător, în 
cadrul Şcolii Superioare de Arhivistică şi Paleografie din Bucureşti, în 
perioada 1928-1948, susţinea cursul de bibliologie profesorul, doctor în 
bibliologie, N. Georgescu Tistu !

Probabil şi de aceea relaţia profesională a Serviciului 
Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale cu Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea a fost una firească, permanentă, de colaborare şi 
susţinere a activităţilor – un fir nevăzut de principii şi obiective care ne 
leagă!

În întreaga ţară, dar şi în Râmnic, bibliotecile apar cu mult 
înaintea anul 1950. Relaţia oamenilor cu biblioteca are o istorie 

îndelungată. Exercitată în contexte culturale diferite, în cadrul unor epoci istorice diverse, lectura a fost şi va 
continua să fie o preocupare esenţială a fiinţei umane. Cadrul cultural se modifică permanent, gusturile se 
schimbă, preferinţa pentru diferite tipuri de texte, pentru diverşi autori, pentru multiplele domenii ale 
cunoaşterii şi practicii umane este în schimbare permanentă. Cu toate acestea, cartea – indiferent de suport - 
este căutată şi citită!

Înfiinţarea Bibliotecii Centrale Regionale Vâlcea la 1 noiembrie 1950 a fost un gest firesc, bine 
primit de populaţie şi, mai ales, de elevi. Cartea a fost şi este, pentru mulţi, o necesitate şi nu un lux. Forma 
clasică a cărţii, deşi concurată astăzi de toate mediile de stocare şi platformele de comunicare a informaţiei, 
cred că va fi în continuare un obiect îndrăgit de mulţi, mulţi oameni. 

Am văzut cu toţii, în ultimii ani, cum Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, cu toate funcţiile ei, 
s-a deschis din ce în ce mai mult publicului larg. Ea este astăzi un model de organizare şi s-a supus unui proces 
de continuă perfecţionare, deoarece numai aşa a reuşit să atragă şi să primească cititori din toate categoriile de 
vârstă. Am simţit o mare bucurie când, pe holurile Bibliotecii, m-am întâlnit cu copii, dar şi cu salariaţi din 
diferite domenii, cercetători, artişti etc.

În această perioadă dificilă pentru o „casă a cărţii”, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a 
reuşit să ţină pasul cu timpul şi timpurile, a găsit soluţii pentru asigurarea satisfacerii nevoii urgente şi 
stringente de informaţie în toate domeniile vieţii, pentru toate categoriile de vârstă şi pregătire. 

Şi pentru că orice instituţie este creată de oameni, şi această instituţie s-a construit şi reconstruit cu 
profesionişti care au îmbinat bogăţia informaţiilor de specialitate cu cunoştinţele de cultură generală şi 
pasiunea pe care au transmis-o şi cititorilor. De altfel, meseria de bibliotecar este o meserie de vocaţie, în care, 
fără cunoştinţe temeinice şi pasiune, nu poţi transmite, nu poţi trezi plăcerea de a citi, de a te informa, de a crea 
la rândul tău un act de cultură.  

Sunt convinsă că Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea va face parte, în continuare, din 
viaţa elevilor şi studenţilor, a profesorilor şi cercetătorilor, din viaţa tuturor categoriilor de cetăţeni, din viaţa 
celor care îşi îndreaptă atenţia spre oportunităţile de autoperfecţionare individuală, socială, culturală şi 
spirituală pe care le oferă această instituţie. 

La  ceas aniversar, urez întregului colectiv mulţi ani plini de realizări, pentru a face din această 
instituţie un reper important al viitorului şi al comunităţii!

      Doina Glăvan
    Şef  Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale
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Biblioteca “Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea a împlinit 70 de ani, exact ca mine. Numai că eu m-am 
născut puțin mai la sud, la Craiova. Aceasta înseamnă că în același an, 1949, la 5 ani după încheierea celui de 

Al Doilea Război Mondial, la 2 ani după transformarea Regatului României 
în republică populară, după model sovietic, am îndurat aceleași lipsuri şi am 
avut aceleași bucurii. Prima şi cea mai importantă a fost nașterea, ființarea. 
Cred că şi ea, sărmana, a suferit de foame atunci, ca mama mea, care a 
primit cartela de pâine de la doctorul care m-a adus pe lume, pentru că era 
flămândă. 

Cred că şi biblioteca a răsuflat uşurată în 1953, când a auzit ca şi 
mine, la radio, de moartea "conducătorului iubit", I. V. Stalin. Poate că în 
anii care au urmat a încercat biblioteca să crească, să treacă prin 
învățământul primar, gimnazial şi liceal, cu volumele care-l inventau pe 
"omul nou" integru, muncitor, fără probleme dincolo de realitatea imediată, 
strict materialistă, negând filozofii idealiste, aspirații religioase, tradiții 
ţărăneşti de viață, limpezite de două milenii împreună cu fiinţa şi limba 
poporului român. 

Chiar limba noastră era socotită 50% slavă, după exemplul: “femeie” 
e de origine latină, “bărbat” e de origine slavă, uitându-se că “barbat” venea de la purtătorul de barbă, tot 
latin. Am avut însă noroc că spre 1968 atmosfera s-a mai relaxat, atât în lume, cât şi la noi, astfel că am putut 
să pășim în studenţie cu recunoașterea valorilor culturale negate până atunci, de la Eminescu, Rebreanu, 
Enescu, la Luchian, Anghel, dar nu Tzara, Brauner sau Brâncuşi. Deceniul 8 l-a recunoscut pe Blaga, Barbu, 
chiar pe Eliade, multe noi volume umplând rafturile din bibliotecă sau de acasă. Iar ceea ce circula ascuns, cu 
teamă, prin anii noului totalitarism, Cioran, Noica, Liiceanu, ne făcea să mai uităm de foamea, frigul şi 
constrângerile îndurate. Dar a fost rânduit de sus şi de istorie ca la timpul maturității, al meu şi al bibliotecii, 
să se întâmple marea şi dureroasa schimbare. 

Ultimul deceniu al secolului XX a fost poate mai dur în prefaceri decât cel de după război, pentru că 
venea poate cu mai multe speranţe şi idealuri, ce puteau fi lesne pierdute în tăvălugul tulbure  care ne-a 
cuprins. Din fericire, am avut noroc: eu am intrat în învățământul universitar, iar biblioteca într-o nouă clădire, 
ambele ipostaze nici măcar visate înainte. Cred că vă puteţi imagina ce bine am putut eu să mă acomodez cu 
nivelul de predare universitar, având o specialitate de interferenţă a muzicii pentru voce şi pian cu poezia în 
istoria cântată a liedului şi a operei. Puteţi crede că Biblioteca a renăscut sub cupola cu vitralii unice în ţară, 
cu scara imperială unind etajele de săli pline de cărţi şi de cititori, cu un personal harnic şi plin de iniţiative 
vii: simpozioane, conferinţe, expoziţii, concerte, festivaluri, multe cu impact internaţional. 

Până la maturizarea rapidă a tinerei Filarmonici vâlcene, Biblioteca a desfăşurat o activitate camerală 
bogată, la care am fost invitată şi eu de multe ori, cu o bucurie neîntreruptă, împărtăşită cu sora mea de 
generaţie. Schimbările mileniului trei sunt inevitabile însă, cartea tipărită pierde teren în faţa celei electronice 
şi a invaziilor televiziunilor particulare, de un nivel discutabil. Tot mai mulţi arhitecţi ambientali exclud 
biblioteca = mobilă din peisajul domestic (poate numai la noi, pentru că în toate interviurile on line din lume se 
văd în spatele interlocutorilor rafturi multe cu cărţi) 

Ne îndreptăm spre o altă vârstă atât eu cât şi Biblioteca. Să credem că va însemna o înţelepciune 
recunoscută şi necesară semenilor care vor veni. Biblioteca are avantajul de a trăi prin oamenii săi, cititori şi 
bibliotecari, sperând la un Centenar al bogăţiei. Poate şi eu, cam tot aşa, prin partiturile pe care le voi îngriji 
sau compune, pentru alte generaţii de muzicieni şi melomani. Cine spune că suntem bătrâne la 70 de ani?

                                             
Prof. univ. dr. Camelia Pavlenco 
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LA  SĂRBĂTOAREA  UNUI  LĂCAȘ  DE  CULTURĂ  VÂLCEAN  

 Ce poate fi mai ofertant, mai încurajator decât 
rememorarea sărbătorească a unei instituții culturale 
care împlinește șapte decenii de existență? Cu deosebire, 
în contextul actual, acaparați cum suntem de griji 
obișnuite, dar și de pericole ciudate precum pandemia de 
coronavirus. Și iată că tocmai într-un atare context ne 
gândim la un așezământ cultural! Bucuria devine și mai 
mare când constatăm că factorii motivanți provin chiar 
din inima societății vâlcene. Se știe, din trecutul secular, 
despre activitatea marelui cărturar Antim Ivireanul, care 
și-a desfășurat aici imensa operă de luminare și înălțare 
spirituală a poporului. Razele luminii sale vibrează încă 
până astăzi. Pe un asemenea temei binecuvântat și-a 
găsit loc propice de desfășurare energica mesageră a 
artei și a educației muzicale Irina Șațki (1909 – 1988). 
După ce s-a format la prestigioase școli europene și în 
urma unei intense activități concertistice pe continent, 
Irina Șațki a ales să se stabilească definitiv în România, 

mai precis la Râmnicu Vâlcea, pentru a fonda o școală minunată de pian, în care, în timp, s-au 
modelat artiști și pedagogi de prestigiu și chiar de anvergură internațională. Tot aici, în jurul Irinei 
Șațki, s-a dezvoltat un nucleu de muzicieni împătimiți, care au alcătuit ulterior Filarmonica vâlceană, 
care poartă numele puternicului creator, compozitorul Ion Dumitrescu. Se cuvine să insistăm asupra 
personalității Irinei Șațki, adevărată „pepinieră de copii talentați”, cum obișnuiau s-o numească 
profesoare colege ale sale celebre la acea vreme, cu precădere discipole ale faimoasei Constanța 
Erbiceanu, cu care avea comunicare permanentă, aducându-i pe cei mai dăruiți copii la Liceul de 
Muzică din capitală. De la Sandu Sandrin și până la strălucita pianistă Luiza Borac, „pepiniera” 
Șațki a funcționat fără oprire zeci și zeci de ani. În paralel, Irina a organizat, pe propria cheltuială și 
prin efortul ei singular, cursuri de vară, la care veneau să predea și să țină conferințe cei mai 
importanți profesori de pian, vioară, violoncel, armonie și compoziție de la Conservator. Chiar și în 
deceniile vitrege din ultima perioadă a comunismului ceaușist, la Vâlcea s-a făcut muzică, s-a scris și 
s-a vorbit despre viața artistică înaltă. Expresie a voinței și a setei de cultură a oamenilor de aici, 
splendidul edificiu modern al Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea s-a constituit într-un mare 
focar de lumină spirituală, prin evenimentele pe care le-a organizat și găzduit cu entuziasm 
nedezmințit.  Datorăm Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul”, care a fost condusă de-a lungul vremii 
de manageri deosebiți, precum doamna profesoară Sanda Constantinescu, întâlniri, prezentări, 
întâmplări remarcabile, studii și proiecte de amplu impact, care rămân ca mijloace alese, exemplare,  
de promovare a spiritualității naționale în context universal. În calitate de martor și participant direct 
la numeroase astfel de evenimente, vă felicit cu prietenie, prețuire și respect!

                                                      
Prof. univ. dr. Lavinia Coman

Universitatea Națională de Muzică din București

sursa: festivalenescu.ro
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Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea – 70

Nici nu vă închipuiți cât de bine îmi face, în aceste vremuri de restriște și angoasă, să aud 

și o veste bună, plină de lumină, despre o frumoasă sărbătoare, să văd o rază binefăcătoare a 

Culturii ce răzbate dintr-un oraș și un județ pe care le 

iubesc atât de mult! Este vorba despre aniversarea a 70 

de ani a Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul”. Ce 

izbândă și ce alinare pentru sufletul nostru!

În momentul de față, când sunt neglijate sau chiar 

puse la îndoială marile valori ale culturii umanitare (nu 

mai vorbesc de cele româneși), valori precum cartea și 

bibliotecile au un rol primordial, o astfel de aniversare, 

cinstită cum se cuvine, devine un eveniment. Un 

eveniment național, românesc.

De altfel, întotdeauna județul Vâlcea a fost un focar, 

o concentrare de cultură autentică. Un județ mic, dar cu o forță spirituală de necontestat. Un 

“focar energetic”, aș spune, cu o istorie arhaică fascinantă, cu multe taine spirituale, 

neelucidate încă.

Am fost alături de Biblioteca Județeană în mai multe, emoționante ocazii și păstrez cea 

mai plăcută amintire despre modernul locaș. Întotdeauna, perfecta organizare la nivel 

internațional s-a datorat doamnei Augustina-Sanda Constantinescu, intelectual de excepție, 

manager cu viziune și cu energie nestăvilită. La fel, alături de întreg colectivul de specialiști, 

domnul Remus Grigorescu, actualul director, continuă seria excepționalelor reușite, cu drag de 

cultură și autentic spirit de cărturar.

La ceas aniversar, din tot sufletul, urez bibliotecii și forurilor județene care veghează cu 

dragoste asupra tuturor instituțiilor de cultură vâlcene, mult succes în deceniile ce vor urma, 

gândul cel bun să le călăuzează drumurile și să le deschidă porțile Binelui și Frumosului.

 

Dr. Ilinca Dumitrecu
Pianistă, solistă, muzicolog

București, august 2020
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Biblioteca 70, biblioteca la vârsta înțelepciunii..

Dacă în orașul “scrisorii pierdute”, Caragiale 
scria despre parcul Zăvoi, cu siguranță locuitorii urbei 
de atunci mergeau la biserică și implicit la școală 
pentru ca micul orășel să aibă  un aer cosmopolit în 
locul unde se cântase pentru prima dată Imnul 
Național.

Și dacă astăzi vorbim de mărturii ale timpului, 
biblioteca este nucleul nu doar formativ-educațional, 
civilizator, ci și nucleul patrimonial pe care, cu trudă 
și perseverență, l-au construit mulți înaintași, de care 
uneori poate nu suntem suficient de demni.

Un edificiu care astăzi se mândrește cu ”Facerea 
lumii” - spectaculos vitraliu semnat de Gheorghe 
Dican, un edificiu în care se află manuscrisul operei 
”Oedip” a marelui compozitor George Enescu, un 

edificiu care găzduiește o secție de carte veche pe care și-ar dori-o orice bibliotecă, a devenit, 
în ultimii 15 ani, și un spațiu cultural activ, vector de imagine al orașului și al județului, loc de 
evoluție a unor importanți artiști consacrați sau amatori, cărturari, primiți cu ospitalitate să își 
etaleze talentele.

Biblioteca este spațiul în care, de la mic la mare, de la simplu la emancipat, de la elevi la 
pensionari, oricine descoperă o arie de convivialitate, nu doar prietenoasă, ci și accesibilă 
unui mijloc de exprimare, de trăire, de spiritualitate aparte. 

De la Bibliotecă se trece drumul la Filarmonică sau se coboară pe “Tudor 
Vladimirescu”, frumosul bulevard cu tei, la Teatrul “Anton Pann” sau în Zăvoi, la Teatrul 
„Ariel” - un cerc al culturii necesar, un cerc organic în care Biblioteca aduce echilibrul și 
cercetătorului, și istoricului, și muzicianului, și iubitorului de teatru. Și, așa, frumosul Râmnic 
se bucură de o tinerețe fără bătrânețe, de o aură ce sperăm că va dăinui necondiționat.

La mulți ani Bibliotecii “Antim Ivireanul”, la mulți ani celor care au sfințit-o și i-au 
conturat drumul în lumina timpurilor trecute și viitoare! 

                                                       Petruț Constantinescu, 
                       Manager al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Rm.Vâlcea
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Colaborarea permanentă a Teatrului Municipal „Ariel” 

cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” – un parteneriat cultural remarcabil

Dintre orașele cu o populație similară, Râmnicu 

Vâlcea este un oraș cu o mare vitalitate culturală urbană 

și are o viaţă culturală de circa două ori mai activă decât 

media pe țară. La nivel instituțional, în Râmnicu Vâlcea 

„convieţuiesc”: Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, 

Teatrul „Anton Pann”, Filarmonica „Ion Dumitrescu”, 

Uniunea Artiștilor Plastici Vâlcea, organizație care își 

desfășoară activitatea în principal la Galeriile de Artă 

„Artex”; muzee precum: Muzeul de Istorie, Muzeul 

Etnografic, Muzeul de Artă; Școala Populară de Arte, 

Palatul Copiilor, Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu”; asociații culturale dedicate artei şi culturii și, pe lângă acestea, numeroase 

alte organizaţii şi grupuri informale care derulează activităţi care implică și o componentă 

culturală.

Prin programele și proiectele derulate în cei aproape 22 de ani de existență, Teatrul 

Municipal „Ariel” reprezintă un factor de dezvoltare în comunitatea căreia i se adresează, un 

reprezentant implicat și activ al culturii naționale în teritoriu, prin activitatea sa derulată și pe 

plan internațional, un ambasador pe plan european. Politica teatrului s-a dezvoltat în mai 

multe direcții: calitate și diversificare a ofertei, un număr mai mare de evenimente prezentate, 

dar și lărgirea ariei de reprezentare a propriilor proiecte, ieșind din spațiul local (scena 

proprie), în plan regional, național și internațional. De-a lungul timpului, misiunea instituției 

s-a axat, în egală măsură, pe deschidere și dialog cu beneficiarii produsului cultural, pe 

diversificarea activității, pe promovarea creației naționale și universale.

Organic legată de viața socială, de valorile și idealurile unei comunități, arta teatrului 

înseamnă comuniune, împărtășire, dăruire, deschidere, libertate de expresie, iubire de frumos 

și împlinire prin creație. Teatrul este imaginea vie a culturii unui popor, iar un teatru cu sălile 
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pline este imaginea unui popor viu, alert și atent la pulsul vremurilor pe care le trăiește. 

Profund conștient de acest lucru, Teatrul Municipal „Ariel“ din Râmnicu Vâlcea își întâmpină 

mereu publicul cu bucuria de a-i putea oferi producţii teatrale şi proiecte culturale conexe de 

înaltă ţinută artistică, precum şi conectarea directă a acestora la fenomenul artelor 

spectacolului la nivel naţional şi internaţional. Instituția își propune și reușește astfel, printr-o 

abordare contemporană a dramaturgiei noi şi clasice, promovarea culturii române, europene și 

universale, precum şi creşterea gradului de dezvoltare socio-umană a comunităţii râmnicene, 

în contextul multiculturalităţii locale specifice. Dorința a fost mereu aceea de a elabora şi 

realiza spectacole și evenimente teatrale la un nivel cât mai înalt, modern, în pas cu 

maturitatea artistică internaţională, aceasta fiind continuu justificată de prezența unui public 

numeros, divers și exigent. Varietatea și calitatea producțiilor permit astfel, nu numai creșterea 

gradului de acces şi participare a publicul la cultură, ci și promovarea valorilor culturale și 

spirituale româneşti, atât în dinamica socio-umană şi intelectuală specific multiculturală, cât şi 

în cea naţională şi internațională.

Nefiind deloc forțată, s-a încercat o definiție a teatrului „Ariel”- anume: “Avangardă, 

Realitate, Imaginație, Experiment, Libertate”. Cu aceste concepte se pot ușor identifica și alte 

instituții de cultură și este firesc să se întâmple așa, iar din această perspectivă se poate 

demonstra că Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” se încadrează și ea în acești parametri, 

având unicitatea sa, prin originalitate și diversitate, în spațiul cultural românesc. 

Colaborarea permanentă derulată între cele două instituții de cultură a avut mereu o 

traiectorie ascendentă în spațiul cultural vâlcean și a contribuit la crearea unui parteneriat 

remarcabil, actorii teatrului participând la evenimentele de marcă ce au fost organizate de 

Biblioteca Județeană, proiecte derulate atât la sediul acesteia, cât și în afara ei, bucurând 

astfel constant spectatorul, sinonim în acest caz cu cititorul veritabil.

La ceas aniversar, la împlinirea celor 70 de ani de la înființare, colectivul Teatrului 

Municipal „Ariel” urează “La mulți ani!” tuturor celor care sunt implicați în activitatea 

Bibliotecii Județene „Antim Invireanul”. 

                                                   

Gabriel Gheorghe Popescu, 
Manager al Teatrului Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea 
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Sfârșit de ianuarie 2020. Un oraș de poveste și oamenii lui minunați. Nu-mi 
mai amintesc cum au început demersurile pentru a conferenția la Râmnicu Vâlcea, 
dar cred că, „vinovatul” principal a fost domnul Ion Măldărescu, cel care s-a 
ocupat de astfel de organizare și căruia îi mulțumesc, precum se cuvine să am un 
cuvânt de mulțumire și pentru prietenii mei vâlceni care mi-au vorbit atât de frumos 
despre orașul lor, despre care, mărturisesc, nu știam mare lucru. 

Atunci, în acel sfârșit de ianuarie, mi-a fost dat să fiu, chiar și pentru puțin 
timp, înconjurat de oameni deosebiți, 
energici, frumoși la suflet, care duc mai 
departe istoria și cultura acestui 
minunat plai românesc. În orașul 
înconjurat de dealuri, am simțit pulsând o 
viață culturală deosebită, începând cu 
televiziunea VTV unde am fost întâmpinat cu 
căldură și profesionalism de 
moderatorul emisiunii „Sănătatea azi”, 
Daniela Ștefănescu. 

După un scurt tur al orașului încărcat de 
istorie, spre parcul „Zăvoi”, trecând pe 
lângă casa lui Anton Pann și apoi urcând 
spre Biblioteca orașului, în a cărei 
sală urma să susțin conferința, biblioteca 
ce poartă numele unui mare om de cultură, 
episcop și mitropolit Antim Ivireanul, am fost emoționat să fiu întâmpinat de Corul 
condus de preotul profesor Codruț Siluan Scurtu, cor ce a interpretat muzica veche 
cu acorduri specifice muzicii lui Anton Pann, un moment deosebit. Clădirea 
impunătoare a bibliotecii, sala arhiplină, cuvintele de început m-au impresionat 
profund. 

Mii de mulțumiri, domnule conf. univ. dr. Remus Grigorescu, pentru primirea 
făcută. Am aflat că anul acesta instituția pe care o conduceți împlinește 70 de ani de 
la înființare: este un prilej fericit să îi doresc din inimă viață lungă, activități 
fructuoase, cartea fiind cea mai la îndemână formă de cultură. 

La Mulți Ani Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea! 

La mulți ani, oameni minunați! 

                                   Dr. Cristian Răchitan , ND, New York
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La aniversare

Biblioteca e depozitara a secole de înțelepciune, gândire și har, adunate între file care 
poartă asupra lor amprentele tuturor celor care le-au parcurs, călătorind astfel, fără granițe, 
prin toate locurile și epocile. În era tehnologiei avansate nostalgicii înțelepți înțeleg și mai bine 

că nu te poți lipsi de cartea tipărită altfel decât pierzând o parte 
din umanitatea ta.

Cât de importantă e biblioteca în viața firească, a omului 
dornic de învățătură, am simțit-o și mai acut în perioada când, 
din cauza epidemiei, sălile de lectură au fost închise. Sala de 
lectură, în sine, e un univers aparte, un spațiu protejat care 
permite adâncirea minții în studiu și călătoria spiritului spre 
tainele cunoașterii. E- de ce nu- chiar un răgaz al întâlnirii cu 
sine, intermediat de cărți.

Sunt gânduri pe care mi le prilejuiește aniversarea a șapte 
decenii de la înființarea Bibliotecii Județene „Antim Ivireanu” 
din Râmnicu Vâlcea, un edificiu cultural în adevăratul sens al 
cuvântului, de care mă simt legată prin văzute și nevăzute fire. 

Aici am avut acces la studii de specialitate și volume care m-au ajutat în chip decisiv la 
alcătuirea propriilor mele studii despre monumentele ecleziale ale Olteniei de sub Munte. Aici, 
săptămâni în șir, între anii 2009-2010, am găsit loc de refugiu și scris, precum și materialele 
documentare necesare alcătuirii monografiei celei mai vechi biserici de lemn din județul 
Vâlcea: Biserica de la Anghelești-Pietrari, salvată și restaurată la Muzeul Satului de la 
Bujoreni. 

În sediul nou al Bibliotecii Județene, sub cupola cu impresionantul vitraliu al lui 
Gheorghe Dican, am participat de-a lungul celor peste două decenii de când m-am îndrăgostit 
iremediabil de Râmnic la multe evenimente culturale: expoziții, lansări de carte, conferințe. 
Cupola aceasta a strâns și va mai strânge sub ea pe cărturarii și artiștii  de vază ai Râmnicului. 
Tocmai de aceea putem vorbi astăzi, la aniversarea Bibliotecii patronate spiritual de Antim 
Ivireanul, despre un spațiu emblematic fără de care viața culturală a Râmnicului nici n-ar putea 
fi în vreun fel imaginată.

Pentru mine Biblioteca mare a Râmnicului înseamnă, dincolo de bucuria parcurgerii de 
cărți, dincolo de întâlnirea cu arta și literatura binecuvântatului spațiu al Olteniei de sub 
Munte, înseamnă întâlnirea în prezent și peste timp cu personalități culturale care m-au marcat: 
doamna profesoară Sanda Constantinescu, regretatul profesor Petre Bardașu, profesorul Ion 
Soare, profesorul Ioan St. Lazăr, cărturari cărora le datorez încurajare, sprijin constant, 
învățătură și o pildă de fermă poziționare culturală în vremurile atât de instabile, incerte și 
văduvite de valorile autentice, pe care le trăim.

Mulți ani, multe alte decenii și - de ce nu - multe secole înainte Bibliotecii din mijlocul 
Râmnicului, oaza noastră de cunoaștere și de bucurie întru duhul slovei!

Luiza Barcan - Critic de Artă
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Domnule Remus Grigorescu, 

Cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Județene 

"Antim Ivireanul" Vâlcea, doresc să vă adresez sincere felicitări şi îmi 

exprim sentimentele de aleasă consideraţie, 

gratitudine şi preţuire!

Fiind vâlceancă de origine, cu rădăcini 

adânci în comuna Șușani, județul Vâlcea, 

mă bucur să împărtășesc această strălucită 

sărbătoare aniversară cu toți vâlcenii de 

pretutindeni și să apreciez contribuția 

majoră a acestei nobile instituții la 

cultivarea limbii, culturii, artei, științei și 

spiritualității românești!

Pentru toate acestea şi, mai ales, pentru cele care nu pot fi descrise în 

cuvinte, vă urez noi succese şi depline satisfacţii profesionale alături de 

colectivul pe care îl conduceţi!

La mulți ani! Cu drag,

Mihaela Olaru - Avocat 

Baroul București



“Câte cărţi am lăsat în vivliotica noastră, atât 
greceşti cât şi rumâneşti, după cum scriu în 
catastihul besericii, las cu blestem să nu 
îndrăsnească să ia cineva să o înstreineze. Iară de 
va trebui cuiva să ia vreuna, au să cetească pre 
dânsa, au să o scrie, au să caute ceva într-însa, fără 
răvaş iscălit de la cela ce o  cere cu făgăduială 
cum că o va trimite înapoi şi cu vreme hotărâtă, să 
nu să dea. Şi să poarte grijă să o ceară.”

ANTIM IVIREANUL − 
Aşezământul Mănăstirii Antim
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