
Programul manifestării, rămas definitiv, la 1 septembrie 2011 

 

9-15 septembrie 2011, începând cu ora 18.00, activităţi cultural artistice (recital de poezie, 
interpretări muzicale) la statuia lui Bacovia din centrul oraşului, susţinut de colegii şi şcoli din 
municipiul Bacău. 

Joi, 15 septembrie 2011 

 Primirea invitaţilor, cazarea acestora  
 20.00: Teatrul municipal Bacovia- un moment poetic cu George Bacovia realizat de actori ai 

teatrului  

Vineri, 16 septembrie 2011 

 9.30-10.30: Întâlnire la Biblioteca Judeţeană- ex.libris 
 11.00-13.00: Grupuri de scriitori se vor deplasa în instituţiile de învăţământ- colegiile şi 

liceele din Bacău, pentru a se întâlni cu liceeni şi  a discuta despre opera bacoviană şi 
problemele legate de literatura contemporană 

 14.30- 17.30: Casa memorială “George Bacovia” 
 Masă rotundă (în grădina imobilului) cu tema “Viaţa şi opera lui Bacovia”, la care 

vor participa invitaţii de marcă ai evenimentului “Toamna bacoviană- 130” 
 Susţinerea scenetei “Momente din viaţa lui Bacovia” de către elevii Colegiului 

“Ştefan cel Mare”, Bacău 
 18.00: În faţa statuii lui Bacovia se va citi, de către scriitorii invitaţi la eveniment din opera 

poetului 
 19.00: Centrul de cultură “George Apostu” 

 Ceremonia de decernare a premiilor privind creaţiile literare ale scriitorilor 
participant la concursul de eseuri şi poezie 

Sâmbătă, 17 septembrie 2011 

 10.30: Universitatea “George Bacovia” Bacău- Colocviul cu tema “Bacovia şi noi” 
 Cuvânt de întâmpinare- deschiderea oficială a colocviului 
 Susţinerea lucrărilor de către scriitorii care studiază şi au studiat opera poetului 

Bacovia 
 14.00: Participare la salonul de carte cu vânzare şi la expoziţia de fotografie- Complexul 

muzeal "Iulian Antonescu” 
 16.00: Participare la expoziţia de pictură “Opera bacoviană reflectată în arta plastică”- 

Galeriile “Frunzetti”, Bacău 
 18.00: Sala “Ateneu”: 

 Ceremonia de decernare a premiilor evenimentului 
 Recital “Bacoviana” susţinut de filarmonica “Mihail Jora” Bacău 
 Cocktail 

Manifestările evenimentului vor consta în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, 
şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din municipiu, realizate 
cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. 


