
DONAȚIE DE CARTE ÎN LIMBAFRANCEZĂ

Aflați pentru a treia oară în vizită la Onești, ca oaspeți ai dnei Viorica Manole din Slănic Moldova,
Claudine și Jacques Colin din localitatea franceză Giromagny (Territoire de Belfort) au venit pregătiți cu
daruri de suflet pentru întâlnirea de la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din 16 iulie 2015. Este vorba
despre o substanțială donație de carte în limba franceză, care se adresează atât cititorilor adulți - prin titlurile
de literatură beletristică, în majoritatea lor romane de dragoste - cât și copiilor și tinerilor - prin poveștile
clasice din bibliografia obligatorie la ciclul preșcolar și primar, ca și prin volume de timp liber, lecturi
atractive de vacanță pentru toți cei care doresc să stăpânească din ce în ce mai bine limba lui Molière,
Balzac, La Fontaine, dar și limba care i-a consacrat în cultura universală pe românii Emil Cioran, Eugen
Ionescu și Mircea Eliade.

Datorită acestui gest de prietenie și generozitate, suntem în măsură să vă semnalăm existența în
colecțiile noastre a următoarelor lucrări, la secțiile pentru copii:

Contes de Grimm 1-2
Contes d’Andersen
Heidi et les écureuils d’après Johanna Spyri
Heidi et la chèvre perdue d’après Johanna Spyri
Les contes du Lapin Bleu (antologie)
Petit-Arbre cherche ses frères de Yak Rivais
L’âne Culotte de Henri Bosco
Le petit Chose - Histoire d’un enfant

d’Alphonse Daudet
Vive les saisons! de Tasha Tudor
Le Petit Chaperon Rouge de Richard Scarry
Futécatti et l’extraordinaire Niko Cacao

de Béatrice Nicodème
Le violon du Clan des sept d’Enid Blyton
Poil de Carote de Jules Renard
Mon bel oranger de José Mauro de Vasconcelos,

iar la secțiile pentru adulți, următoarele romane:

Le secret des chênes de Sylvie Anne
La bête rousse de Daniel Bernier
La nuit des voleurs de John Burdett
Un amour clair-obscur de Claude Couderc
Chronique d’un été de Claude Courchay
Quelque part, tout près du coeur de l’amour

de Claude Courchay
Quelqu’un dans la vallée... de Claude Courchay
Flora des Embruns de Hervé Jaouen
Le Passant d’Anne-Marie Langlois

La guerre du feu - roman des âges farouches de J.-H. Rosny Ainé
Le Fétiche de Bernard Sallé
Une étoile filante - Le destin brisé d’Asmahane deMarie Seurat
L’herbe de Claude Simon
Maison de famille de Denis Tillinac.



Foarte bine conservate, volumele provin din două biblioteci care au fost desființate:
Bibliothèque/Mediathèque de Lepuix-Gy (Terr. de Belfort) și de la Association Loisirs -Tourisme pour
Tous din Conflans Ste Honorine, o suburbie pariziană. Exemplarele donate sunt realizate la cunoscute
edituri pariziene ca Belfond/Jeunesse, Gallimard, Édition du Club France Loisirs, Éditions G.P., Hatier,
Hachette, Albin Michel ș.a. și fac parte din colecții celebre, ca Livre de poche.

Ca și altor donatori de carte care ne-au ales să păstrăm și să popularizăm valorile care le-au aparținut
cândva, îi datorăm familiei Colin mulțumirile și recunoștința noastră, în numele viitorilor cititori pe care îi
invităm să împrumute titlurile menționate.

Director, prof. Elena Șerbu


