Caut o ţară
Caut o ţară a copiilor talentaţi...
Intru în societatea amorfă până la brâu
Înspăimântată când o zi întârziată
Se frânge între un nume nou şi
propriul fiu…
Las uşa deschisă şi plec din mine deseori
De bunăvoie în inimă să intre
Nenumăratele sărbători
Pe care le-am născut doar eu cu mintea
mea. Şi mi le-ntorc din nou
În sufletul cât luna şi fraged cât un ou.
Stol de păsări – un şir de bucurii Le dau zborul zilnic şi nu le număr...
Să nu mă prindă o vârstă anume
Cu zorii înfloriţi pe un singur umăr.
Caut o ţară, şi copii talentaţi
Să prindă de aripi câte o bucurie
Să am motiv aici să mă reţin
O toamnă, o viaţă, o mie...
Caut o ţară cu copii cuminţi Să am umerii amândoi înfloriţi.
R.Verejanu
Date biografice
1947 – data nașterii.
1983 – a luat Premiul Literar Internaţional pentru Literatură „Maxim Gorki” la Moscova, URSS, pentru
cartea „Do liubvi”.
1990 - a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
2000 – numele a fost inclus în enciclopedia „Femei din Moldova”, Chişinău.
2005 - a fost delegată la Forumul Mondial al Mişcării Cluburilor UNESCO de la Paris, Franţa.
2006 - a fost delegată la Forumul Mondial al Mişcării Cluburilor UNESCO de la Atena, Grecia.
2007 – i s-a decernat Premiul „Ambasador al Culturii Păcii” (oferit de Cluburile Consiliului Europei).
2007 - a primit Premiul Special (pentru Colecţia de cărţi „Ofrandă omeniei”), Salonul Internaţional de
Carte de la BNM
2009 - a condus echipa de observatori imparţiali ai Academiei Europene a Societăţii Civile, care a
monitorizat alegerile parlamentare în Republica Moldova.
2009 - a primit Premiul Salonului Internaţional de Carte de la BNM.
2010 – este desemnată Om Emerit al Republicii Moldova.
2010 – a fost menționată cu Premiul „Lira” al Salonului Internaţional de Carte de la BNM pentru cartea
„Acest timp al iubirii”.
2011 - Premiul Salonului Internaţional de Carte de la BNM pentru cartea „În lumea Renatei Verejanu,
Interviuri”.
2012 - Premiul Salonului Internaţional de Carte de la BNM pentru cartea „Eu am ştiut să fac din viaţa mea
o sărbătoare”.

INSTITUTUL DE FILOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

În felul unui fulger să mă scrii, cu versu-mi,
peste-un veac dacă se-ntoarnă…

70 de ani de la nașterea
scriitoarei Renata Verejanu
INVITAŢIE – PROGRAM

Chişinău, 2017

Stimată doamnă______________________
PROGRAM

Stimate domn________________________
Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la
Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 70 de ani de

Moderator
Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU, director al
Institutului de Filologie al AŞM

la nașterea scriitoarei Renata Verejanu, poet, scenarist,
publicist, jurnalist, editor.

Conferinţa va avea loc marți, 31 octombrie
2017, la ora 1400, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).
LANSARE DE CARTE
Poetul Dintre Milenii de Renata Verejanu
Editorul prezintă cărţile
Renatei Verejanu editate recent
în limbile română, engleză,
germană, franceză, italiană etc.

Luări de cuvânt
Acad. Mihai CIMPOI
Renata Verejanu între poetic, etic și estetic
Dr. hab., prof. univ. Ion CIOCANU
Titlu rezervat
Dr. hab., prof. univ. Alexandru BURLACU
Titlu rezervat
Dr. Anatol MORARU
Titlu rezervat
Dr. M. CURTESCU
Titlu rezervat
Galina FURDUI
Titlu rezervat
Vera CRĂCIUN, Galaţi, România
Titlu rezervat

Laudatio
Acad. Stanislav GROPPA
Victor PROHIN
Valeria DASCĂL
Ion CUZUIOC
Nina SLUTU
Silvia URSACHE

