Chișinău, 29 noiembrie 2011

Comunicat de presă
Premiul francofon pentru literatura de călătorie – Ediția 2011
a fost acordat participantei :
OLGA BUZU (GAIDRAGA)
Pentru lucrarea sa « Destination solitude »

Juriul din cadrul primei ediții a concursului « Premiul francofon pentru literatura de călătorie » din
Republica Moldova a fost acordat participantei OLGA BUZU (GAIDRAGA) pentru lucrarea sa intitulată
« Destination solitude».
Juriul, prezidat de către Emilian Galaicu-Păun, scriitor și redactor-șef la Editura « Cartier » a fost
compus din :
-

Fabienne Reuter, Reprezentant al Delegației Wallonie-Bruxelles (DWB),
David Bongard, Șef al Antenei OIF pentru țările din Europa centrală și orientală (APECO),
Ligia Marincus, Reprezentant al Ambasadei Canadei,
Diana Dumitru, Reprezentant al Alianței Franceze din Chișinău (AFM),
Oxana Gluscenco, Animatoare Casa Francofonă a Cunoștințelor din Chișinău (MDS).

Membrii juriului au apreciat lucrarea ca pe o « producție literară originală ce îmbină sensibilitatea și
abilitățile artistice de redactare ».
Juriul a acordat, de asemenea, și două mențiuni speciale. Prima mențiune a fost acordată Elenei Jekui
pentru lucrarea sa intitulată « En quête de dinosaures » și cea de-a doua a fost acordată Nataliei
Chiriac pentru lucrarea « Souvenir de Strasbourg ».
Ceremonia de înmînare a premiilor a avut loc pe 29 noiembrie la librăria Editurii Cartier din Chişinău, în
prezenţa tuturor participanţilor, care au primit fiecare câte o diplomă, şi a publicului pasionat de
literatura francofonă. Preşedintele Juriului şi Șeful Antenei OIF pentru țările din Europa centrală și
orientală, au înmînat câștigătoarei un cec în valoare de 5000 lei moldovenesti.
Antena Organizației Internaționale a Francofoniei pentru țările din Europa centrală și orientală
(APECO), sub înaltul patronaj al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi în parteneriat cu
Ambasada Canadei, Delegaţia Wallonie Bruxelles, Alianţa Franceză din Moldova (AFM), Uniunea
Scriitorilor din Moldova, Casa francofonă a Cunoştinţelor din Chişinău şi Editura "Cartier", a organizat
acest concurs de literatură în scopul de a descoperi şi încuraja tinerele talente literare care se exprimă
și scriu în limba franceză.
Acest concurs se adresează tuturor persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 36 de ani cu reședința în
Republica Moldova.

OLGA BUZU (GAIDRAGA), Câștigătoare a Premiului pentru literatura de călătorie – Ediția 2011 cu
lucrarea literară Destination solitude.
Fostă studentă a Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Olga BUZU,
originară din Soroca, este titulara unui Master de Limbi Străine Aplicate efectuat la Universitatea
Lumière 2 din Lyon, pentru care a beneficiat de o bursă acordată de AUF. Din momentul revenirii în
Republica Moldova, ea activează în calitate de profesor la Universitatea de Stat din Moldova,
specializată în domeniul tehnicilor de traducere. Olga este, de asemenea, profesor şi interpret la Alianţa
Franceză din Moldova. Pasionată de limba și cultura franceză, laureată a acestui premiu, Olga este o
mare iubitoare de lectură, dans şi coregrafie, şi a deţinut funcții de înaltă responsabilitate în cadrul unei
întreprinderi francofone prezente la Chişinău.
OIF numără 56 de State și guverne membre și 14 țări observatoare.
Pentru mai multe informații despre Francofonie : www.francophonie.org
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