
Cronică a Cenaclului „Literar ING” - 20 septembrie 2022

1/1

Aflat în al zecelea an de activitate, Cenaclul „Literar ing” din 20 septembrie 2022 a avut o
desfășurare simetrică: prima parte cu referi la trecut, a doua parte conținând inițierea unui proiect
de viitor, cu o exemplificare foarte convingătoare, despărțite de un moment de relaxare savurat de
toți participanții. Ocazionat de Ziua Inginerului Român, care se sărbătorește în fiecare an pe data de
14 septembrie, dar și de prezența domnului Mihai Mihăiță, președintele AGIR, cei prezenți au asistat
la o interesantă incursiune în istoria, de mai bine de un secol, a instituției reprezentative a
inginerilor din țara noastră.

În continuare, domnii Ovidiu Țuțuianu și Corneliu Cristescu au prezentat, în același context, alte
aspecte istorice, insistând pe activitățile culturale ale breslei. Vorbitorii care au urmat, reprezentanți
ai unor alte grupări literare sau culturale, au subliniat colaborarea fructuoasă cu Cenaclul „Literar
ing”: Domnul Geo Stroe, președintele Academiei Dacoromâne, după ce a primit mulțumirile pentru
participarea unor scriitori din structurile pe care le conduce la elaborarea Enciclopediei Scriitori din
Generația 2000, a rememorat prin exemple rolul inginerilor, în general, și al inginerilor români, în
special, la formarea unei societăți umane echilibrate, bazate pe măsura lucrurilor.

Domnul George Terziu, conducătorul grupării Revista Cervantes + Editura Inspirescu, a prezentat
viziunea sa asupra unei viitoare colaborări, pline de substanță, cu organizația gazdă. Doamna Doina
Bârcă, reprezentanta Fundației literar istorice Stoika, a Revistei Independența Română –
Independența prin Cultură și a Editurii Laurent, a subliniat complementaritatea preocupărilor cu
„Literar ing” și a promis continuarea activităților comune pline de succes.

Doamna Antoneta Rădoi, conducătoarea grupării Convorbiri literar-artistice, domnul Constantin
Gavrilescu, reprezentantul grupării Amprentele Sufletului, și domnul Valentin Rădulescu, din partea
Revistei AntiM, au luat cuvântul invocând importanța momentului. În încheierea primei părți,
moderatorul întâlnirii a anunțat demararea procedurilor privind înființarea unui nou cerc de creație
din cadrul AGIR, și anume, Cercul de Teatru. Inițiatorul acestuia este domnul Daniel Neguț,
realizator emisiuni la Radio România.
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