
EVENIMENT CULTURAL 

Prima Bibliotecã a Exilului Românesc 

Catedrala Sfântul Gheorghe – Saint-Hubert/Montreal 

Duminicã 5 noiembrie 2017  

Duminicã 5 noiembrie 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Ioan Casian, Episcopul 

Ortodox Român al Canadei, va avea loc la Catedrala Sf. Gheorghe din St-Hubert/Montreal 

dupã Sfânta Liturghie întâlnirea ocazionatã de lansarea proiectului Biblioteca Exilului 

Românesc.  

La eveniment vor participa dl. Director Lucian Dindiricã, dl. Prof. Dr. Dan Fornade și 

dl. Corneliu Șerban Popa artist și om de culturã. Întâlnirea va fi moderatã de Pãrintele Daniel 

Sandu. 

Proiectul Biblioteca Exilului Românesc a fost deschis de cãtre Biblioteca Județeană 

Alexandru și Aristia Aman din Craiova în toamna anului 2016. Cu aceastã ocazie s-au pus 

bazele primei biblioteci publice din România dedicată în exclusivitate exilului românesc, 

constituită în jurul colecției inițiale donată de academicianul Basarab Nicolescu 

(http://aman.ro/biblioteca-exilului-romanesc-din-paris-basarab-nicolescu/).  

În lunile care s-au scurs de la acel moment fondator și până în prezent, biblioteca s-a 

îmbogățit în permanență cu noi fonduri, arhive și documente lăsate posterității de reprezentanții 

exilului românesc din Europa Occidentală. Așa se face că la Craiova au sosit documente inedite 

din biblioteca personală a lui Mircea Eliade de la Paris, cărți, înscrisuri și corespondență 

aparținând lui Vintilă Horia preluate de la Madrid, dar și arhiva și biblioteca personală aparținând 

lui Leonid Mămăligă și Cicerone Poghirc. Toate aceste reușite au fost completate prin 

recuperarea colecției de fotografii și dispozitive audio-video constituită de Paul Barbăneagră, dar 

și prin aducerea la Craiova a arhivelor Cenaclului de la Neuilly, respectiv Asociației Hyperion. 

Evenimentul din 5 noiembrie de la Catedrala Sf. Gheorghe este cu atât mai important cu 

cât este vorba de a trece dincolo de perimetrul spațial, deja tradițional asociat îndeobște 

reprezentanților exilului românesc din țările Europei Occidentale. Mulți dintre creatorii și 

intelectualii români au luat, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, drumul exilului spre 

Canada și S.U.A., operele lor rãmânând de multe ori inaccesibile și, deci, necunoscute publicului 

larg din România.   

 Fără deosebire, toate documentele menționate mai sus precum și cele care vor fi donate 

ulterior vor fi inventariate și catalogate corespunzător de personalul bibliotecii. Într-un interval nu 

foarte îndepărtat, aceste documente valoroase se vor constitui în fonduri ale Muzeului Cărții și 

Exilului Românesc, o instituție unică prin amploarea  obiectivelor asumate, pentru care 

Biblioteca Aman dispune actualmente de un splendid imobil de epocă, fonduri europene și voința 



efectivă de a-l vedea cât mai repede functional (http://aman.ro/muzeul-cartii-si-exilului-

romanesc-se-infiinteaza-la-craiova/). 

            Acest muzeu se dorește a deveni un sanctuar consacrat tuturor celor care, departe de țară, 

în pribegia prelungită pe care au învățat să o considere acasă, și-au continuat activitățile și 

îndeletnicirile științifice, culturale și artistice cărora comunismul amenința să le pună căpăstru.  

Evenimentul de la Catedrala Sf. Gheorghe din Saint-Hubert/Montreal se vrea o 

contribuție binecuvântatã de Dumnezeu la întregirea tezaurului memoriei neamului românesc 

venitã din spațiul nord-american.  

Cu aceastã ocazie se vor semna și contractele de donație cu cei doi reprezentanți ai 

exilului românesc din Canada.  

  

  


