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STRATULAT, Mariana

[1]

Poet?, prozatoare, jurnalist?

[2]

N?scut? în 20 iunie 1977, la Vâr?e? (Serbia).
Studii:
?coala elementar? Co?tei
?coala Medie de Chimie ?i Textile din Vâr?e?,
?coala superioar? de chimie ?i textile din Belgrad.
Debut publicistic: 2002, în s?pt?mânalul „Libertatea”.
Activitatea profesional?:
Din 2002, colaborator permanent al s?pt?mânalului ”Libertatea”, a revistei pentru copii
„Bucuria copiilor” ?i a revistei pentru tineret „Tinere?ea”.
În prezent, ziarist? la s?pt?mânalul „Libertatea” din Panciova
Colabor?ri:
Revista „Opinca” (fondat? în anul 1918), primul ziar s?tesc din Banatul sârbesc.
Redacteaz? revista co?teiean? „Orizonturi co?teiene”, care apare periodic.
Postul de Radio Regional „Radio Re?i?a – Radio Semenic”
Redacteaz? emisiunea în limba român? la televiziunea regional? TV „Banat” din Vâr?e?
Debut editorial:
2002, la editura „Libertatea” din Panciova, cu volumul de poezii pentru copii întitulat ... Doar
copii!.
Colaboreay? constant la publica?iile: „Bucuria copiilor”, „Tinere?ea”, „Libertatea”, ?i „Lumina”
(Panciova), „Cuvântul românesc”, „Cetatea vâr?e?ean?” (Vâr?e?), „Mi?carea Literar?”
(Bistri?a), „Prim?vara Oravi?ean?” (Oravi?a), „Confluen?e”, Semenicul” (Re?i?a), „Revista

român?” (Ia?i), ?.a.m.d.
Volume publicate:
Doar copii!, poezii pentru copii, (Libertatea, 2002)
Masca de aur, proz? scurt?, (Libertatea, 2004)
Nelini?ti ?i speran?e, roman, (Libertatea, 2005)
Fascina?ia invizibilit??ii, versuri, (Ed.Eikon, Cluj-Napoca & Libertatea, Panciova, 2006)
Monografia Trupei de teatru „Neica” din Co?tei, (Libertatea, 2007)
Viz? pentru ?apte zile, roman (Editura Banatului Montan, Re?i?a, 2008)
Mitzi ?i Puff, poezii pentru copii (Libertatea, 2008)
Aventurile lui Alex, roman pentru copii (Libertatea 2009)
Monografia Co?teiului, 1361-2011”, coautor, (Libertatea, 2011)
130 de ani de activitate teatral? la Co?tei, coautor, (Libertatea, 2012)
Coautor la antologia BUCURIEI COPIILOR / Libertatea, 2012
Nocturne, versuri (Ed. „Libertatea”, 2012)
Premii, distinc?ii:
1989 – Premiul I al revistei „Bucuria copiilor” din Panciova, pentru poezie
1999 – Distinc?ie special? la Festivalul Interna?ional de Poezie „Drumuri de spice” (Uzdin)
2005 - Premiul I la Concursul prilejuit de aniversarea a 60 de ani de activitate neîntrerupt? a
C.P.E. „Libertatea” din Panciova, pentru romanul „Nelini?ti ?i speran?e”
2006 - Premiul I la Concursul Interna?ional de Poezie „George Co?buc”, Bistri?a, pentru
volumul de versuri „Fascina?ia invizibilit??ii”
2006 - Premiul special al juriului la Concursul Interna?ional de Proz? „Liviu Rebreanu”,
(Bistri?a), pentru voluml de proz? scurt? „Masca de aur”
2007 - Premiul special al Juriului, la Festivalul Interna?ional de Proz? „Liviu Rebreanu”,
(Bistri?a), pentru romanul „Viz? pentru ?apte zile”.
2010 – Men?iune la Salonul Interna?ional de Carte pentru Copii ?i Tineret (Chi?in?u), pentru
volumul „Mitzi ?i Puff”
2010 – Premiul pentru proz? la Concursul prilejuit de aniversarea a 65 de ani de activitate
neîntrerupt? a C.P.E. „Libertatea” din Panciova, pentru povestirea „Lec?ie online pentru
tata”2009-2012 - Charta Clubului Literar „Leonardo” din Vâr?e?, pentru poezie în limba sârb?.
Antologii:
Vântul seam?n? cuvântul (Antologie de literatur? român? pentru copii ?i tineretul ?colar
scris? în Voivodina, R.Serbia, autor: Dr. Ileana Magda)
Dumbrava însorit? - Antologie de poezie româneasc? pentru copii din Voivodina, de Veronica
L?z?reanu
Anale 2008-2012 – Peni?a de Aur Vâr?e?ean?, antologie de poezie ?i proz? în limba sârb?, a
autorilor contemporani din Serbia
Hora prieteniei – Antologie de poezie pentru copii din Serbia, autor Milutin Djuri?ko
Membr? în organiza?ii culturale:
- Trupa de teatru „Neica” de pe lâng? SCA „Mihai Eminescu” din Co?tei
- Asocia?ia femeilor „Magnolia” din Co?tei.
- Uniunea Ziari?tilor ?i Scriitorilor din Voivodina (Republica Serbia), din anul 2004 ?i membr?
a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timi?oara din 7 noiembrie 2012.
Referin?e critice:
- Colec?iile s?pt?mânalului Libertatea, anii: 2002 – 2012,

- Colec?iile revistei „Tinere?ea”, 2002 – 2006,
- revista „Mi?carea Literar?” (Bistri?a, 2005),
- revista „Bucuria copiilor”, 2006, a
- antologia „Pe aripile inspira?iei” Ed. Libertatea, Monografia Co?teiului, 2011;
- “Vântul seam?n? cuvântul” (Antologie de literatur? român? pentru copii ?i tineretul ?colar
scris? în Voivodina, R.Serbia, autor: Dr. Ileana Magda) ;
-“Dumbrava însorit?” - Antologie de poezie româneasc? pentru copii din Voivodina, de
Veronica L?z?reanu; Antologia realizat? de Catinca Agache; emisiuni radio ?i tv Novi Sad, ?i
TV Banat din Vâr?e?.
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