
 

Expoziție de carte 

 

Luni, 23 septembrie 2019, Aula Magna a Universității «Politehnica» din București a găzduit 

festivitatea de  deschidere a noului an universitar 2019 – 2020. 

Biblioteca Centrală a UPB a participat la acest eveniment cu o expoziție de carte din domeniul 

Literaturii române, o donație generoasă din partea a doi donatori de excepție, și anume: 

- Fundația Națională pentru Știință și Artă, prin deosebita amabilitate a Domnului 

academician Eugen Simion, președintele FDSA,  a donat un număr de 32 de exemplare 

cărţi  din  Colecţia „Opere Fundamentale”,  volume din opera unor mari scriitori precum  

Ion Ghica, George Coşbuc, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Iorga,  George Călinescu, 

Nichitia Stănescu, Marin Sorescu, ş.a. Această colecţie publică lucrările cele mai 

reprezentative ale literaturii române clasice şi contemporane, în ediţii de înalt nivel ştiinţific 

realizate de cei mai buni specialişti în domeniu. Fiecare ediţie din opera unui autor cuprinde 

- în afara textelor publicate integral - o prefaţă sau un studiu introductiv, tabel cronologic 

privind viaţa şi opera scriitorului, repere critice, note – comentarii, indici.  

 

- Muzeul Național al Literaturii Române, prin bunăvoința Domnului director, conf.univ.dr. 

Ioan Cristescu, a donat un număr de 60 de exemplare cărţi reprezentative din domeniul 

literaturii române, cu ar fi Dicţionarul General al Literaturii Române, Enciclopedia 

Literaturii Române Vechi, Antologia  poeţilor minori din epoca Alecsandri si Bolintineanu 

, ş.a.      

Standul expozițional al BC/UPB a fost vizitat de Domnul academician Eugen Simion, care a fost 

întâmpinat de Doamna dr.ing.Cristina Albu, direcorul Bibliotecii Centrale a Universităţii 

„Politehnica” din Bucureşti. Cu acest prilej, Doamna director Cristina Albu a transmis aprecierea 

şi mulţumirile instituţiei noastre, ale cititorilor Bibliotecii pentru donaţia valoroasă primită. 

Expoziţia a stârnit interesul participanţilor la festivitatea de deschidere a noului an universitar, 

invitaţi, cadre didactice și studenți. Titlurile primite  îmbogățesc fondul documentar existent,  

urmând ca după operațiile de inventariere și prelucrare să fie puse la dispoziția cititorilor 

Bibliotecii Centrale a UPB. 
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