EVENIMENTE CULTURALE
RETROSPECTIVA 1996 - 2000

1996
12 februarie
- Simpozionul
„Radu Rosetti - personalitate complexă în galeria scriitorilor moldoveni”;
- Editarea biobibliografiei „Radu Rosetti”;
18 octombrie

Colocviile Bibliotecii Municipale
„Radu Rosetti”, ediţia I;

Vernisajul expoziţiei „Carte - Memorie culturală - Permanenţe spirituale”;
- depunerea în zidul noului sediu al Bibliotecii a unui „Mesaj către posteritate”.

1997
1 aprilie
Simpozionul „Radu R. Rosetti”;
- Editarea biobibliografiei „Radu R. Rosetti”;

Aurora Nemeşiu, învăţătoare-pensionară
Brusturoasa şi prof. Mihai Ciobotaru,
fost director al Bibliotecii

5 iunie
- Simpozionul „Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz”, organizat în colaborare cu Muzeul de
Istorie Oneşti şi cu Asociaţia „Ştefan cel Mare şi Sfânt”;
- Editarea bibliografiei selective „Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz”.

1998
28 februarie

Vernisajul Expoziţiei de fotografie artistică
„Dr. Dorin Speranţia - Harul obiectivului”;

31 martie
Vernisajul Expoziţiei de acuarelă şi desen
„Lumea din spatele ochilor Gheorghe Mocanu”;

12 iunie
Colocviile Bibliotecii Municipale
„Radu Rosetti”, ed. a II-a,
desfăşurate sub genericul
„70 de ani de lectură publică oneşteană”;

Vernisajul expoziţiei documentare
„Confluenţe spirituale băcăuane”;

Editarea monografiei „Biblioteca „Radu Rosetti”-70”
de Niculina Cozma şi Tasica Popovici;
22 decembrie
Concursul de Ex Libris, ed. I, tema „Istorie şi tradiţie culturală pe Valea
Trotuşului”.

1999
21 martie
Sesiunea de referate şi comunicări în bibliologie „Statutul şi imaginea profesiei de
bibliotecar”;
8 septembrie
Concursul de creaţie literară
„Poveste fără sfârşitInterferenţe artistice”, ed. I;

20 decembrie
Concursul de Ex Libris, ed. a II-a, tema
„Biblioteca 2000 - o casă nouă pentru spiritul milenar al cărţii”.

2000
3 martie
Vernisajul Expoziţiei documentare „Carmen-125 de ani pe scenele lumii”, realizată
cu sprijinul Bibliotecii Operei din Paris;
1 iunie
Atelierele deschise „Carte-Autor-Personaj” şi „Prietenii cărţii” în cadrul
Festivalului Copiilor „Împreună suntem puternici”;
1 iulie
Atelierele deschise „Carte-Autor-Personaj” şi „Prietenii cărţii” în cadrul
Festivalului Copiilor „Împreună suntem puternici”;

Vernisajul Expoziţiei
„Marcel Chirnoagă – Gravură”;

8 septembrie
Concursul de creaţie literară
„Poveste fără sfârşit - Interferenţe artistice”, ediţia a II-a;
20 decembrie
Concursul de Ex Libris, ediţia a III-a, tema
„Viitorul informaţiei - Informaţia viitorului”.

