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MARIA BOLOGA
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Nume: BOLOGA
Prenume: BOLOGA

Poet?, critic literar, eseist?
Curriculum:

Data ?i locul na?terii:
6 februarie 1951, la Tincova, jude?ul Cara? Severin.

Studii:
Liceului Real-Uman nr. 2, actualul „C.D. Loga”, din Cransebe?, 1969
Facultatea de filologie a Universit??ii Timi?oara (1973)

Profesii ?i locuri de munc?:
- profesoar? în jude?ul Vâlcea (1973-1975)
- din 1975, profesoar? în Caransebe?, la Liceul „Traian Doda” (român? ?i francez?) ?i la
Liceul „C.D. Loga”(limba român?)
- Redactor la Radio 11 Plus ?i la revistele „Banat” ?i ”Actualitatea literar?”

- membru fondator al Festivalului Na?ional de Poezie „Gheorghe Pitu?” – Beiu? – Stâna de
Vale, Organizator al Festivalului Interna?ional de Poezie „Nichita St?nescu”, Belgrad – Re?i?a
– Caransebe?.

Debut
A debutat publicistic în 1971, în revista ”Orizont”

A colaborat
la numeroase publica?ii culturale: „Jurnal”, ”Semenicul”, Orizont”, ”Banat”, ”Orient Latin”,
Actualitatea literar?” ?.a

Membr? a Uniunii Scriitorilor din România
Membr? a Uniunii Scriitorilor din România din 2017

Volume publicate:
Poeme pentru o noapte sumerian? (1997),
Spiegelgasse, poezii (1999),
?arpele Amurgului, poezii (2003),
Orchestra de sub ape, poezii (2005),
Luna în care p?s?rile au murit, , poezii (2006),
Un vas f?r? nume, poezii (2010),
Lumina din ochii insomniilor, poezii (2016),
Râu hr?nit de mâna ta, poezii (2018)
P?s?ri uranice, poezii (2019),
Sunetul muntelui s?lbatec, eseuri (2007).

Premii:
Crea?ia ?i activitatea sa au fost distinse cu importante premii: Premiul „Tudor Arghezi”,

Târgu-Jiu”, 1982, pentru poezie; Premiul revistei „Familia”, poezie, 1983, la Festivalul
Na?ional de Poezie Pite?ti; Premiul de excelen?? al Funda?iei „Orient Latin”, Timi?oara,
pentru poezie ?i jurnalism literar, 2008.
Pseudonim:
MIRIAM
Tags:
scriitor [2]
banat [3]
timisoara [4]
romania [5]
uniune [6]
Source URL:http://www.uniuneascriitorilortm.ro/scriitor/maria-bologa
Links
[1] http://www.uniuneascriitorilortm.ro/scriitor/maria-bologa
[2] http://www.uniuneascriitorilortm.ro/taxonomy/term/3
[3] http://www.uniuneascriitorilortm.ro/taxonomy/term/6
[4] http://www.uniuneascriitorilortm.ro/taxonomy/term/7
[5] http://www.uniuneascriitorilortm.ro/taxonomy/term/5
[6] http://www.uniuneascriitorilortm.ro/taxonomy/term/4

