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Vineri, 14 octombrie 2022, ora 14

30
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Eveniment cultural dedicat centenarelor Marin Preda şi Ştefan Augustin Doinaş 

 

Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi Redacţia Revistei „Poesis” în parteneriat cu 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu Mare şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare organizează vineri, 21 octombrie, cu începere 

de la ora 12
00

, evenimentul „Anul centenarelor: Marin Preda şi Şt. Aug. Doinaş”. 

Activităţile subscrise evenimentului se vor desfăşura la sediul Bibliotecii Judeţene Satu 

Mare, Strada Iuliu Maniu nr. 2, în Sala mare de conferinţe, situată la etajul I. 

Programul evenimentului include o serie de comunicări reunite sub titlul 

„Sătmărenii şi Marin Preda”, susţinute de nume sonore din pleiada culturii sătmărene 

precum Gheorghe Glodeanu, Alexandru Zotta, George Vulturescu şi Felician Pop. Pentru 

acest moment, organizatorii evenimentului îl au ca invitat special pe prozatorul şi criticul 

literar Vasile S. Marian. 

Activităţile dedicate împlinirii unui secol de la naşterea marelui romancier român 

Marin Preda (5 august 1922, la Siliştea Gumeşti, jud. Teleorman) includ şi prezentările 

volumelor semnate de Stan V. Cristea, istoric literar, poet şi publicist, teleormănean de 

origine, cel care s-a aplecat asupra studiului şi publicării biografiei şi activităţii literare a 

lui Marin Preda şi sub semnătura căruia au apărut o seamă de lucrări. Cel mai recent volum 

– Marin Preda: omul şi opera, la centenar – a văzut lumina tiparului în acest an, la Editura 

Aius din Craiova. 

Evenimentul va continua cu evocarea memoriei lui Ştefan Augustin Doinaş 

(pseudonimul literar al lui Ştefan Popa), născut la data de 26 aprilie 1922, în localitatea 

arădeană Cherechiu. Împlinirea unui secol de la naşterea marelui poet, eseist, traducător şi 

academician român i-a oferit poetului sătmărean George Vulturescu momentul ideal de a 

scoate de sub tipar lucrarea Şt. Aug. Doinaş. Posteritatea critică. Recent apărută, cartea va 
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beneficia de un binemeritat eveniment de lansare, în prezenţa autorului şi într-o atmosferă 

caldă şi prietenoasă, alături de invitaţi, prieteni şi colaboratori. 

Sunt invitaţi să participe la eveniment reprezentanţii autorităţilor publice locale şi 

judeţene, managerii şi directorii instituţiilor de cultură, profesori şi elevi, jurnalişti şi 

bibliotecari, întreaga comunitate culturală sătmăreană, precum şi toţi iubitorii literaturii 

române.  

Paula Horotan, director adjunct 
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