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„Literatura iese în oraş” s-a intitulat un program al Facultăţii de Litere dedicat Zilei 
Universităţii „Transilvania” din Braşov: 1 martie 2014.  Creatorii braşoveni au scos astfel 
de la sertar sau chiar din cotloanele „tabletelor” texte de genuri diverse şi le-au lecturat/
performat public în locaţiile culturale din centrul oraşului. S-a împletit astfel un şnur tra-
seistic interactiv cumva...

Punctul de întâlnire şi, de fapt, de pornire, în ruta intertextuală, a fost deja consa-
cratul Corp T (B-dul Eroilor 25). S-ar spune că în acest Corp T s-a atins „gradul 0 al 
literaturii”!

5 minute „trecute fix” a durat acest start: 11:45 - 11:50… şi apoi fuga... în Eroilor 33, 
adică, la Mansarda Casei „Baiulescu”, alias  Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”. Aici au 
depănat, timp de o oră, teatru-lectură tinerii dramaturgi Dan Tabac şi Mirabela David. 
Astfel că s-a ajuns ca la ora 13, pe Mureşenilor 14, la Librăria „Şt. O. Iosif ”, să se înceapă lec-
turile publice de poezie. Au „înşnuruit”/citit poeme autorii mai tineri: Alexandru Agache, 
Alexandra Jilavu, Tatiana Niţă, Nicoleta Giangu, Sorina Secelean, Alexandru Căldare şi 
mai „autorizatul” poet: Romulus Bucur. Moderator a fost un alt poet: Andrei Bodiu. Apoi 
de la 14 la 15, a urmat un alt punct: Librăria „Okian”, de pe Strada Mureşenilor nr. 1, 
unde lecturile publice au fost dedicate literaturii pentru copii. Performeri au fost autorii: 
Liliana Drug, Roxana Târziu, Adrian Lăcătuş, Ioan Şerbu şi Cristian Henter. Următoarea 
locaţie a însemnat şi la propriu, şi la figurat categoria grea: proză, la Librăria Cărtureşti 
(Piaţa Sfatului 20). Aici au lecturat scriitorii: Ovidiu Moceanu, Ruxandra Ivăncescu, Caius 
Dobrescu şi Dan Ţăranu, moderaţi de Adrian Lăcătuş. La Librăria „Humanitas” (Piaţa 

Sfatului 16), de la 16 la 17, traseul Literaturii prin oraş s-a încheiat din nou cu poezie. De această dată, au citit poeme: Carmen 
Elisabeth Puchianu, Andrei Bodiu, Adelina Salomia, Sabina Comşa, Anca Dumitru, Camelia Bunea, Sânziana Vatră, moderator fiind 
din nou Andrei Bodiu. Partenerii evenimentului au fost Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” şi librăriile-gazdă menţionate.
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