SCRIITORI din GENERAȚIA 2000

Gruparea culturală Bogdania
Istoric
Pornind de la rostul și sensul vieții am ajuns la concluzia că actul de cultură
are un rol important în construirea altarului tainic din suflet, în desăvârșirea
spirituală a omului. Fără educaţie, cultură, credinţă nu se poate făuri un viitor
strălucit, o viaţă liberă şi fericită în glia strămoşească. Ţinând seama de
afirmaţiile lui Democrit, că: ,,Omul este un mic univers” şi al poetului Nichita
Stănescu că: ,,Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înăuntru’’ am fondat, în
luna noiembrie 2009, la Cercul Militar din Focşani, Cenaclul literar ,,Vasile
Cârlova’’, cenaclu pe care l-am condus peste doi ani. Ulterior am considerat ca
necesar şi foarte util să înfiinţez, la începutul lunii august 2011, o Asociaţie
cultural-umanitară, cu denumirea de Bogdania. Aceasta este persoană juridică
de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr.
246/2005, ai cărei membri fondatori sunt: Marin Ionel, preşedinte; Marin Elena,
vicepreşedinte şi Stroia Gheorghe, secretar general. S-a constituit pe durată
nedeterminată şi are sediul în Focşani, Str. Contemporanu, nr. 28, judeţul
Vrancea. Are caracter social-cultural-umanitar, cu scopul de a promova valorile
culturii româneşti în ţară şi în diaspora românească. Ca obiective principale
enumăr: Organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale în judeţ şi în ţară prin
care să promovăm valorile culturii româneşti, precum: concursuri literare, lansări
de carte, simpozioane literare, zilele culturii naţionale, ale limbii române, ziua
naţională, etc. Asociaţia a desfăşurat şi desfăşoară activităţi culturale în licee,
şcoli gimnaziale din judeţ şi în judeţele Galaţi şi Buzău. Încă de la început s-au
depus eforturi susţinute pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin
Statut.

Evenimente culturale organizate cu Asociaţia culturală Bogdania
Pornind de la afirmaţia lui Constantin Noica: ,,Cultura reprezinta zidul de apărare
a omului de lumea urâtă şi schimonosită din afara lui’’ şi de la faptul că prin
cultură cucerim libertatea de a gândi, de a ne exprima dar şi libertatea de a trăi
în consonanţă cu valorile consacrate am hotărât cu membrii activi ai Asociaţiei să
organizăm şi desfăşura activităţi culturale în licee, şcoli din municipiul Focşani, în
diverse localităţi din judeţul Vrancea şi din ţară. Amintesc doar câteva:
1. La Cercul militar din Focşani, lansări de carte, activităţi dedicate Zilei
Armatei, Zilei naţionale a României, etc.

2.La Galeriile de artă din Focşani cu prilejul Zilei naționale a culturii române, a
limbii române, lansări de carte, simpozioane, comemorări ale unor scriitori
vrânceni și altele.

3.La Biblioteca municipală din Adjud, lansarea revistei Bogdania, a antologiilor
Bogdania, la proiectele proprii ale Bibliotecii

Membri ai Asociaţiei Bogdania la diverse activități culturale și educative în
Instituții de învățământ din județul Vrancea.
4.La Școala gimnazială ”Ștefan cel Mare” din comuna Suraia

5.La Școala gimnazială ”Vasile Alecsandri” din Focșani, împreună cu prozatorul
Radu Borcea, familia Răduţă şi Doina Bornaz.

Elevii din fotografie au făcut parte şi din cenaclul literar Bogdania Junior, înfiinţat
la Şcoala Gimnazială nr. 8 Alexandru Vlahuţă din Focşani. Din comitetul de
conducere a făcut parte: Prof. Valy Ţigănuş, preşedinte, Prof. Liliana Foarfecă,
vicepreşedinte şi eleva Ana Pavlov, clasa a V-a C, membru. Coordonatorul
Cenaclului-poetul Ionel MARIN. Amintesc pe talentatele eleve, din clasele V-VIII:
Pavlov Ana, Buruiană Alice, Pruteanu Claudia, Popa Ștefania, Anicolae Felicia,
Grădiștean Miruna, Niță Ionel, Gătej Andreea, Dudău Andra, Burdușa Jessica,
Bercaru Ana şi alţii. Prima şedinţă a avut loc pe 07 februarie 2017.

Cenaclul literar Bogdania Junior
Bogdania în diferite localități din România
6.Lansare de carte la Biblioteca judeţeană „V. A. Urechia” din Galaţi

7.Lansare de carte la Liceul tehnologic din Pechea, judeţul Galaţi

8.Lansarea vol. „Aripi spre zbor” Antologia literară Bogdania, vol. I, la Cenaclul
„Literar Ing” din Bucureşti

Dintre membrii Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania care şi-au adus aportul la
susţinerea principalelor proiecte amintesc: MARIN ELENA, GHEORGHE A.
STROIA, STOICA VIRGIL MARIAN, GENOVEVA MATEEV, RACHERU NINA,
NICOLAU OVIDIU, BORNAZ RĂDUŢĂ, ION CROITORU, BORCEA RADU, toţi cu
domiciliul în Vrancea şi alte personalităţi ale ştiinţei şi culturii din Bucureşti,
precum: Nicolae VASILE, Corneliu Cristescu, Ovidiu ŢUŢUIANU, Michaela Al
Orescu, Geo CĂLUGĂRU, Vasile GROZA şi alţii din ţară şi diaspora românească.
Festivalului-concurs de creaţie literară Bogdania
În anul 2012, Asociaţia cultural-umanitară Bogdania a organizat prima ediţie a
Festivalului-concurs national de creaţie literară Bogdania, în parteneriat cu
Direcţia de cultură a judeţului Vrancea. Festivitatea de premiere a avut loc la
Ateneul Popular ,,Mr. Gheorghe Pastia’’ din Focşani. La prima ediţie din juriu a
făcut parte scriitorii: Cristian Petru Bălan (SUA); Culiţă Ioan Uşurelu; Gheorghe
A. Stroia; Ionel Marin şi Prof. Florin Micu Iliescu, directorul Direcţiei de cultură a
judeţului Vrancea. S-a reuşit cooptarea a numeroase şi remarcabile personalităţi
ale literaturii şi culturii româneşti contemporane, din ţară şi din Europa, SUA, şi
Australia, în juriu şi astfel să dăm credibilitate şi prestigiu Festivalului-concurs
Bogdania, devenind astfel o rampă de lansare a tinerelor talente, un Festival al
tinerilor creatori cu dragoste pentru limba română. Deja mulţi dintre tinerii
premiaţi la ediţiile anterioare au devenit autori.
Aspecte de la Festivalul-concurs naţional de creaţie literară „BOGDANIA”, din
Focșani, ediţiile I-III (2012-2014) şi VII (2018).

Aspecte de la Festivalul-concurs naţional de creaţie literară „BOGDANIA”- edițiile
IV-VI (2015-2017), desfăşurate la sediul AGIR din Bucureşti

Din anul 2019 am dat o nouă dimensiune Festivalului de creație literară
BOGDANIA, tranformându-l într-un Festival internaţional dedicat tuturor
creatorilor români cu talent literar din lume care încă n-au volume publicate şi au
vârsta cuprinsă între 15-40 de ani. În competiţie au fost şi tineri români
domiciliaţi în Spania, Marea Britanie, Italia şi de fiecare dată din Republica
Moldova. La fiecare ediţie, Asociaţia cultural-umanitară Bogdania, Revista
Bogdania a oferit premii, Diplome de excelenţă, pentru merite literare deosebite,
pentru contribuţii importante la promovarea culturii române unor personalităţi
din ţară şi din diaspora românească, printre care amintesc: Prof. univ. Nicolae
Vasile, Florian Laurenţiu Stoica, Nicolae Rotaru, Doru Dinu Glăvan, din America:
Prof. Cristian Petru Bălan, Prof. univ. Florentin Smarandache, Vavila Popovici,
din Australia: Ben Todică, din Franţa: Victor Ravini, din Canada: Dumitru Ichim,
Melania Rusu Caragioiu, Elena Buică, din Italia: Luca Cipolla, Prof. univ. Nicolae
Mătcaş din Rep. Moldova şi mulţi alţii, cărora le urez multă sănătate şi spor în
toate.
Aspecte de la Festivalul-concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”ediția a VIII-a, Bucureşti, sediul AGIR, 18 iunie 2019

Pentru promovarea tinerelor talente am coordonat realizarea primelor trei
volume ale Antologiei literare Bogdania, ARIPI SPRE ZBOR, (vol. I, Editura
Olimpias, 2014, vol. II, Editura Emma, 2016, vol.III, Editura Bogdania, 2018). În
aceste antologii sunt cuprinse creaţii ale concurenţilor premiaţi dar şi a altor
participanţi la Festivalul-concurs literar Bogdania. Am acordat nouă trofee şi
peste 160 de premii şi diplome celor mai buni concurenţi. Din cauza pandemiei
în acest an nu am organizat pentru ediţia a IX-a a Festivalului Bogdania, Gala
premiilor Bogdania. Urmează să realizăm, până la sfârşitul anului 2020, vol. IV al
Antologiei ARIPI SPRE ZBOR.

Revista de creaţie şi cultură Bogdania
În luna februarie 2013 am realizat site-ul revistei de creaţie şi cultură Bogdania
(revistabogdania.ro) şi la începutul lunii mai 2013, primul număr tipărit al
revistei Bogdania. Revista de creaţie şi cultură Bogdania este fondată şi editată
de Asociaţia cultural-umanitară Bogdania din Focşani şi initial a apărut la trei luni
şi de la începutul anului 2015, odată la două luni. Director fondator şi redactor
şef este şi în prezent scriitorul Ionel N. Marin, preşedintele Asociaţiei Bogdania.
Membrii colectivului redacţional la înfiinţare: Lucian Gruia, Ilarion Boca, Năstase
Marin, Katia Nanu, Nicolae Octavian Lupu, Mihai Marin (Spania) şi Dumitru Buhai
(SUA); Membrii de onoare: Acad. Valeriu D. Cotea, Prof. Cristian Petru Bălan
(SUA) şi scriitorul Gheorghe Stroia. Ca secretar de redacţie: Prof. Racheru Nina.
Ulterior au intervenit schimbări şi în prezent colectivul redacţional este format
din: Editor senior- Nicolae Vasile; redactori: Vasile Groza, Geo Călugăru, Ben
Todică (Australia), Michaela Al Orescu, Adrian Nicolae Popescu, Maria Filipoiu,
Corneliu Cristescu. Secretar de redacţie: Simona Mateev. Ca membru de onoare
al revistei este şi Prof. univ. dr. Florentin Smarandache (SUA).
Deviza revistei Bogdania de la început a fost și va rămâne: diversitate în
conținut și formă, originalitate și calitate.

În cei opt ani de apariție neîntreruptă revista Bogdania a cuprins în
paginile ei personalități ale culturii naționale, precum și creatori de mare valoare
din: SUA, Canada, Australia, din țări ale Europei. Cu bucurie amintesc pe: Acad.
Cristian Petru Bălan, Prof. univ. Florentin Smarandache, Prof. dr. Dumitru Buhai,

Ioan Miclău, Octavian Curpaș, Melania Rusu Caragioiu, Ben Todică, Luca Cipolla,
Nicolae Mătcaș, Traian Vasilcău, Vasile Căpăţână, Dumitru Ichim, Vasile
Tărâțeanu, Victor Ravini, Vavila Popovici, Ada Segal SHEFER, Silvia Butnaru,
Elena Buică, și alți români de mare valoare literară și culturală din străinătate,
care ne onorează cu creații de mare ținută artistică și morală. Dânşii şi
numeroase personalităţi de cultură, scriitori, artişti au primit Premii şi Diplome
de excelenţă din partea Revistei de cultură Bogdania, pentru promovarea şi
răspândirea în lume a culturii și tradițiilor neamului românesc. În paginile
Revistei ,,Bogdania” am cuprins pe lângă: poezie, proză, eseuri, articole de
istorie, comentarii critice, aniversări, comemorări, interviuri, artă, teatru,
traduceri, evenimente culturale şi rubricile debut şi literatură pentru copii, care
să stimuleze creaţia literară la tineri şi să crească respectul faţă de limba şi
cultura română. În revistă au fost publicați, în fiecare număr, tineri creatori
din țară și străinătate care au fost premiați la cele nouă ediții ale Festivalului
de creație literară BOGDANIA și vom continua cu această rubrică. Apreciez
strădania și implicarea deosebită, în creșterea prestigiului revistei Bogdania, în
mod deosebit: prof. univ. Nicolae Vasile, Dr. Michaela Orescu, Ovidiu Țuțuianu,
Corneliu Cristescu, toți scriitori membri ai valorosului Cenaclu ”Literar ing.” din
București. De asemeni s-au remarcat scriitorii: Vasile Groza, Elena Armenescu,
Geo Călugăru, Al Florin Ţene, Anghel Hotu, Maria Filipoiu, Florian Laurențiu
Stoica, George Stroia, Doina Bârcă, Andreea Cojocaru (Ion), Adrian Nicolae
Popescu, Ilarion Boca, Năstase Marin, Ioan Indricău, Mărioara Nedea, Radu
Borcea, Simona Mateev, Lucian Gruia, Angela Burtea, Irina Mihalca, Stelian
Gomboş, Beatrice Kiseleff, Ion C. Ştefan, Mihai Antonescu, Dan Lupescu și lista
poate continua cu sute de exemple, demne de laudă. ”Lista scriitorilor publicați
în fiecare număr este destul de bogată, materialele variate și bine conturate.
Este o încântare să lecturezi revista Bogdania!” afirma de curând distinsa
scriitoare Maria Niculescu din București.

Câteva aprecieri despre revista Bogdania
Revista Bogdania este una din cele mai frumoase, bogate și serioase reviste
care, așa cum spuneam la înființarea ei, va parcurge o traiectorie ascendentă și
de mare necesitate în vremurile actuale.
Îl cunosc personal, destul de bine pe Ionel MARIN, fondatorul și redactorul șef al
revistei și sunt convins, deși face mari sacrificii, va duce munca până la capăt, cu
dăruire și dragoste prietenească pentru afirmarea valorilor literaturii și culturii
române. Vă doresc mari succese în continuare și tiraje cât mai multe, fiindcă
sunt mulți cititori însetați după minunatele pagini ce o înnobilează de la un
număr la altul.
Mulţumesc din inimă pentru DIPLOMA DE EXCELENȚĂ, venită din partea unui
neobosit scriitor-patriot care este marele Român, Dl. IONEL MARIN, ce a
organizat totdeauna unul din cel mai mari și mai încurajatoare Festivaluri literare
din țară, ajuns la ediţia a IX-a/2020.
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Felicitări și viață lungă înainte! Multă sănătate,
fericire și mari succese prezente și viitoare!”
(Cu aceiași sinceră stimă, Prof. Cristian Petru BĂLAN, SUA)
Neobositul investitor de patriotism cultural şi pasiune literară, marele român al
credinţei şi speranţei în mai binele neamului, Ionel Marin, arhitect de publicaţie
care reuneşte între coperte eşaloane de creatori cu simţul iubirii de meleag
(revistă care a absolvit şi a sărbătorit cei 7 ani de acasă prin acordarea unor
diplome şi trofee, între cei onoraţi cu un premiu de excelenţă numărându-mă şi
eu!) merită toată gratitudinea şi admiraţia pentru fapta sa mirabilă, pentru
sârguinţa sa demnă de laudă, pentru finalitatea unui demers de promovare a
talentului, de popularizare a valorilor, de menţinere în prim plan a limbii şi
tradiţiilor naţionale. Drum bun la „şcolile cele mari”, BOGDANIA, felicitări tuturor
care s-au înregimentat şi participă la ofensiva culturală focşăneană, cu extensie
naţională şi internaţională, întru mai binele spiritual al trăitorilor şi gânditorilor
români! Vă doresc - dumneavoastră şi prestigioasei "Bogdania" - un viitor
înnobilat de lumină şi frumoase izbânzi bine meritate.
Cu solidar gând bun. LA MULŢI ANI!
(Gl. Bg. (r) prof. univ. dr. ing. Nicolae ROTARU, membru al USR şi al UZPR)
Opt ani de apariție pe hârtie a revistei de creaţie şi cultură Bogdania
Revista Bogdania, editată de cunoscutul scriitor și editor Ionel Marin, se
înfăţişează în faţa cititorilor săi în condiţii estetice, stilistice şi de conţinut de
excepţie, fiind aşteptată cu nerăbdare şi având aprecieri din partea cititorilor și a
celor care publică în paginile acesteia. În paginile acestei reviste semnează
numeroase personalităţi, scriitori cunoscuți din ţară şi străinătate, membri LSR şi
USR etc. Revista promovează istoria literaturi române ce se scrie din mers, dar
și studii de istorie a neamului nostru.

În condiţiile fenomenului de globalizare, când multe din creaţiile neamului nostru
vor dispărea, sau trec în umbra uitării, astfel de publicaţii devin tezaurul culturii
noastre la care se vor raporta urmaşii noştri. Revista BOGDANIA rămâne un
martor pentru generațiile viitoare ale neamului de pe teritoriul CarpatoDanubiano-Pontic.
Cu ocazia sărbătoririi a opt ani de apariție pe hârtie a revistei BOGDANIA îi dorim
viață lungă, conducerii ei și colaboratorilor sănătate, inspirație și mulți ani în
folosul culturii naționale.
(Alexandru Florin ŢENE, Președintele Ligii Scriitorilor Români, Membru ARA)
,,Întreaga activitate a revistei este admirabilă, prin patriotismul și dedicația cu
care fondatorul său, poetul Ionel Marin, dar și colaboratorii săi, reușesc să
scoată la lumină boabele de aur, nestematele iubirii de țară și de neam’’.
FELICITĂRI pentru întreaga activitate a revistei Bogdania, for de cultură ce a
reușit să strângă în jurul acestui frumos destin literar, personalități culturale
marcante ale umanității contemporane! Revista BOGDANIA a reușit, de fiecare
dată, să rămână aceeași revistă de înaltă ținută literară să promoveze și să
susțină literatura română și pe creatorii români, să îi încurajeze pe tineri să
acceadă la scris, cu pasiune și dragoste. Chiar festivalul internațional de creație
literară dedicat tinerilor, cât și cel dedicat copiilor, sunt ele însele dovezi ale
acestui românism binecuvântat. Revista BOGDANIA, la 8 ani de existență, a
devenit o întreprindere de forță, pe altarul culturii vrâncene, naționale și nu
numai. Felicitări, BOGDANIA, felicitări, Ionel Marin, felicitări valoroșilor
colaboratori, cititorilor, pentru care această minunată revistă a devenit o
benefică dependență! LA MULȚI ANI.
(Gheorghe A. STROIA, membru ARA & USE)
Rolul grupării Bogdania în literatura contemporană a fost constant semnificativ,
Ionel MARIN construindu-și o influență națională și internaţională mereu
crescândă, reușind să aducă în revistă valori incontestabile din țară (Geo
CĂLUGĂRU, Vasile GROZA, Ion C. ȘTEFAN și alții), din Republica Moldova
(Nicolae MĂTCAȘ și alții), SUA (Criastian Petru BĂLAN, Florentin SMARANDACHE
și alții), Canada (Melania RUSU CARAGIOIU și alții), Australia (Ben TODICĂ și
alții), Italia (Luca Cipolla) etc., reușind să păstreze o ritmicitate de invidiat,
comparativ cu altele care au mai pierdut ritmul, uneori. Concursul de literatură
pentru copii și tineri, organizat de Asociația Bogdania reușește să adune valori
autentice ale tinerei generații, unele dintre ele reușind să debuteze editorial
destul de repede după obținerea unor premii.
Împreună cu Bogdania și Convorbiri literar-artistice, am iniţiat recent, prin
gruparea Literar ing, proiectul de mare amploare SCRIITORI din GENERAȚIA
2000, susținut și de Revista Cronica Timpului a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, găzduit de site-ul Wordpress: revistedecultura.com, care urmează să
aibă și o formă tipărită în anii viitori. Acesta are menirea să fie un răspuns la
ideea preconcepută a societății că în această perioadă nu s-ar mai scrie nimic

valoros. La opt ani de la înființare, urez grupării Bogdania noi succese, iar
domnului Ionel MARIN, sufletul acesteia, sănătate lui și familiei sale!
(Nicolae VASILE, Coordonator Literar ing, membru UZPR)

Editura Bogdania
La începutul lunii ianuarie 2018, am fondat Editura Bogdania. Ca director de
editură consider că am o mare responsabilitate în a edita cărţi valoroase, cărţi
care să reziste timpului şi să crească prestigiul culturii române. Am coordonat
realizarea de cărţi de ştiinţă, teologie, monografii, antologii literare, volume de
poezii, romane şi altele. Dintre scriitori amintesc:
Nicolae VASILE, Vasile GROZA, Simona MATEEV, Angela BURTEA, Catrina
DANCIU, Viorel IANCU, Ionel ENE şi alţii.

Colaborări cu alte grupări literare
O colaborare importantă şi permanentă a fost şi este cu Cenaclul Literar ing din
cadrul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, cu sediul în Bucureşti.
Cenaclul a fost gazda festivităţii de premiere a ultimilor ediţii ale Festivalului de
creaţie literară Bogdania, iar domnul Nicolae VASILE, coordonatorul cenaclului a
fost și preşedintele Juriului Festivalului-concurs Bogdania, la ultimile şase ediţii,
în anii 2015-2020. De asemeni patru membri ai Cenaclului Literar ing, condus de
domnul Nicolae Vasile fac parte din colectivul redacţional al revistei Bogdania.
Alte colaborări fructuoase au fost cu: Fundația literar-istorică Stoika, condusă de
Florian Laurențiu STOICA, directorul revistei Independenţa RomânăIndependenţa prin cultură din Bucureşti; Convorbiri literar-artistice, condusă de
Antoaneta RĂDOI; revista Armonii Culturale, director Gheorghe A. STROIA;
revista Cronica Timpului editată de UZPR, director Doru Dinu GLĂVAN, redactor
şef, d-na Rodica SUBŢIRELU; Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina, condusă de Prof. Gheorghe DOLINSCKI; Asociația Cultural Artistică

”JOC” - B.M.R., preşedintă Prof. Magda BĂCESCU, revista Lucefărul de vest,
condusă de Dumitru BUȚOI, cu alte Asociaţii, Fundaţii, Cenacluri literare, reviste
din ţară şi diaspora românească.

Proiecte de viitor
- Permanetizarea educaţiei culturale în spiritul valorilor autentice ale
comunităţii, răspândirea identităţii culturale româneşti prin promovarea
patrimoniului cultural din Vrancea şi din ţară în întreaga lume.
-

Să continuăm proiectele Bogdaniei deja cunoscute şi apreciate în ţară şi
străinătate.
Să lărgim aria de participare la Festivalul-concurs internaţional de creaţie
literară BOGDANIA, pe două secţiuni de vârstă, astfel:
- Secţiunea pentru TINERI între 15-30 de ani.
- Secţiunea pentru creatori de peste 30 de ani.

Prezentare realizată de Ionel MARIN
Președinte Gruparea culturală Bogdania

