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Pelerin prin amintirile apei. In memoriam Olimpiu Vladimirov (9 ianuarie 1942 – 12 august 

2017) 

 

Anul trecut, Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea a editat și îngrijit apariția a două volume 

literare, primul, intitulat „Pelerin prin amintirile apei. Volum omagial Olimpiu Vladimirov”, dedicat 

memoriei poetului tulcean Olimpiu Vladimirov (9 ianuarie 1942 – 12 august 2017), iar al doilea, 

intitulat „Alma Littera. Antologia literară a concursurilor <<Panait Cerna>> și <<Valentin Șerbu>>”, 

ambele volume fiind publicate la editura Ex Ponto, Constanța. 

 

Regretatul poet Olimpiu Vladimirov, fost membru al Uniunii Scriitorilor din România – 

Filiala Dobrogea,  este fondatorul Concursului Național de Poezie „Panait Cerna”, eveniment literar 

care, anul acesta, va ajunge la cea de-a XLIX-a ediție, dar și autorul volumelor  „Confesiuni”, 

Tulcea, 1980; „Semn”, Ex Ponto, Constanța, 2006; „Identitate”, Ex Ponto, Constanța, 2008; „Adânc 

de fântână”, Ex Ponto, Constanța, 2011; „Nimic mai mult”, Ex Ponto, Constanța, 2013; „Recoltă de 

iluzii”, Ex Ponto, Constanța, 2014 și, „Tăcuta mea credință”, 2017, volum postum. 

 

Pentru a-i onora memoria, o dublă lansare de carte va avea loc în data de 20 ianuarie 2023, în 

binecunoscutul spațiu deja consacrat evenimentelor literare de la Casa Avramide, cu începere de la 

ora 16.00. 

La eveniment vor participa ca invitați speciali scriitorul Ovidiu Dunăreanu, redactor șef al 

revistei literare „Ex Ponto”, Constanța, care a semnat cuvântul înainte al volumului omagial dedicat 

poetului Olimpiu Vladimirov, la fel, criticul literar Diana Dobrița Bîlea, care semnează referințele 

critice ale antologiei literare menționate mai sus. 

De asemenea,  au fost invitați să participe, pentru a lua cuvântul, pe lângă cei doi oameni de 

litere amintiți mai sus, domnul Florin Anastasiu, directorul Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”, 

profesorul Gheorghe Bucur, poetul Mircea Marcel Petcu, președintele Asociației Scriitorilor Tulceni 

„Aegyssus”, nu în ultimul rând, doamna Aneta Vladimirov, soția poetului Olimpiu Vladimirov, care 

ne-a oferit gratuit drepturile de utilizare a operei acestuia pentru realizarea volumului omagial. 

Vă mulțumim. 
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