
Fundaţia Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”  

în parteneriat cu instituţii culturale şi spirituale 

 

Programul  

 

Sesiunii anuale de comunicări a Centrului de Studii  

Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul” 

 

Ed. a XI-a: 22 - 24 septembrie 2013 

 

 

Duminică, 22 septembrie 2013: 

• Râmnicu - Vâlcea, orele 18.00 - 19.30 - Catedrala „Înălţarea Domnului”:  

- Ateneul artistic „Gheorghe Popescu -Vâlcea” 

                 În program: microexpoziţie de icoane şi miniaturi, proiecţie film power 

point, recitaluri poetice şi muzicale, colocviu 

                  Participă: cercetători - filologi, teologi, istorici de artă, artişti 

Luni, 23 septembrie 2013: 

•Muzeul de Artă „Casa Simian”, orele 10.00 - 12.30: 

- Centrul de Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul”, secţiunea I: 

Cercetări de cultură medievală şi premodernă - Partea I:  

Participă: cercetători din ţară şi din Vâlcea, membri şi colaboratori 

• Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, orele 13.00 - 14.00: 

- deschiderea Zilelor Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea şi ale  

Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul” - ed. a XXIII-a 

În program: lansarea revistelor Tabor (Cluj - Napoca), cu un număr 

special dedicat lui Antim Ivireanul şi Lumina Lumii (Râmnicu - 

Vâlcea), nr. 21 - 22/ 2013; prezentarea lucrării Cartea românească 

de învăţătură a Sfântului Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei, 

vol. I, Studiul - de Dan Zamfirescu 

• Arhiepiscopia Râmnicului, Sala „Sfântul Antim Ivireanul”, orele 17.30- 19.30: 

- Centrul de Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul”, secţiunea a II-a: 

Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural - spirituală 

Participă: cercetători din ţară şi din Vâlcea, membri şi colaboratori 

În program: Lansarea volumului Anabasis de Adrian Georgescu, din 

ciclul de volume inspirate de Mănăstirea Frăsinei 

Marţi, 24 septembrie 2013: 

• Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, orele 10.00 - 12.30: 

- Centrul de Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul”, secţiunea I: 

Cercetări de cultură medievală şi premodernă - Partea a II-a:  

Participă: cercetători din ţară şi din Vâlcea, membri şi colaboratori 

• Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, orele 17.30 - 19.00: 

                                     „Spre Tine, Doamne!” - poezie şi cântări religioase; vernisaj expoziţie de 

icoane realizate de Grupul „Cromatic”, coordonat de Violeta 

Scrociob. 

 Participă: creatori literari, tineri iconari, grupuri vocale 

 

 

 

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea 

 

cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul,  

ca ocrotitor spiritual al Râmnicului (ed. a XV-a)  

şi în contextul Zilelor Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea 

 şi ale Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul” (Ed. a XXII-a) 

vă invită  

în perioada 25 - 27 septembrie 2013, la următoarele evenimente cultural - spirituale: 

 

• Miercuri, 25 septembrie 2013, ora 12.00, la Sala de Conferinţe  

 

- „Sfântul Antim Ivireanul, patronul spiritual al Râmnicului, în conştiinţa 

tinerei generaţii” 

 

În program:  

 

                                       - „Antim Ivireanul - artizan al tiparului românesc”, film documentar realizat 

de Alina Nicola (Biroul „Patrimoniu”) 

                                   - „Opera lui Antim Ivireanul, preocupare constantă a cercetătorilor 

români”, comunicare susţinută de Flori Ghiţă (Biroul Informare Bibliografică)  

 

•  Joi, 26 septembrie 2013, ora 10.00, la Sala de Conferinţe 

 

Sesiune de comunicări 

- „Oportunităţi de dezvoltare a bibliotecilor publice prin programe şi 

proiecte cu şi fără finanţare” 

- Programe şi proiecte în derulare, exemple de bune practici din experienţa 

Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul" Vâlcea 

• intervenţii susţinute de bibliotecarii BJAIV 

 

•Vineri, 27 septembrie 2013, ora 17.00, în Holul Mare 

- „Realizări ale Bibliotecii Judeţene Vâlcea în ultimii 20 de ani” - vernisaj şi 

proiecţie 

- „Armonii de toamnă”, recital muzical cu participarea sopranelor 

 Monica Scurtu şi Oana Neagoe. La pian: Inna Oncescu 


