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A plecat dintre noi poeta, prozatoarea ?i jurnalista
EUGENIA B?LTEANU
N?scut? la 30 iunie 1946, la Beghei?i (Torac), în Republica Serbia, EUGENIA B?LTEANU
a absolvit ?coala general? în localitatea natal?, dup? care a urmat cursurile ?colii Normale din
Vâr?e?, Sec?ia în Limba Român?. A fost licen?iat? a ?colii Superioare de Pedagogie din
Zrenianin. A frecventat cursurile de perfec?ionare în limba englez? la ?coala „Academia” din
Panciova. O perioad?, a fost profesor la ?coala general? din Sân-Mihai, angajându-se apoi pe
postul de ziarist? la Radio TV Novi Sad, Redac?ia în Limba Român?. Din anul 1979, a devenit
redactor la Casa de Pres? ?i Editur? ,,Libertatea”, în redac?ia s?pt?mânalului ,,Libertatea”, ?i,
ulterior, redactor responsabil al revistei pentru copii ,,Bucuria copiilor” (1991-2006).
A semnat articole în paginile revistei pentru art? ?i cultur? „Lumina”, ale revistei pentru
tineret „Tribuna tineretului” (ast?zi: „Tinere?ea”), „Glas omladine”, revist? pentru tineret din
Novi Sad, „Tibiscus” (Uzdin), „De?ije novine” (Gornji Milanovac), „Tik-Tak” (Belgrad).
A publicat versuri ?i în revistele din România: „Orizont”, „Orient Latin” (Timi?oara),
„Rede?teptarea” (Lugoj), „Licurici” (Bucure?ti).
A debutat în revista ,,Bucuria copiilor” (1958), iar editorial, în anul 1976.
A publicat numeroase volume: Varia?ii în albastru, versuri (1976); Inevitabilul fluviu, versuri
(1982); Concert pentru strada mea, poezii (1994); Cascade de lumin?, versuri (1997); Ultima
poveste înainte de zbor, proz? pentru copii (1999), Mona, roman (2005 - în anul 2008 l-a
publicat ?i în limba sârb?, în traducere proprie, la Ed. „In Medias Res” din Panciova); Oglinzi
de m?tase, versuri (2006); Tangoul, roman (2008); Trei anotimpuri, roman (2008); Speran?a,
roman (2011); M??tile din Vene?ia, poezii (2013); Scrisori din Pasadena, roman (2014);
Drumul împ?r?tesc, roman (2016); Casa soarelui r?sare, roman (2020).
Poezia sa a fost tradus? în limbile sârb?, croat?, rutean?, slovac?, maghiar?, englez?,
macedonean?, italian?, albanez?
A fost membr? a Uniunii Scriitorilor din Voivodina, a Uniunii Scriitorilor din România, a
Uniunii Ziari?tilor din Republica Serbia ?i din România ?i a International Federation of
Journalists.
A fost de?in?toarea Premiului de Octombrie al Ora?ului Vâr?e?, a premiului I la acordat la
Festivalul de Poezie „Floarea de Lotus” (Sân-Mihai). A ob?inut de dou? ori premiul I la
Concursul organizat de publica?ia ”Libertatea” ?i premiul Cartea anului, la tradi?ionala
manifestare ,,Un an editorial într-o singur? zi”, pentru romanele ,,Mona”, în anul 2005, ?i, în

2011, ,,Speran?a”.
Remarcabil? jurnalist?, scriitoare neobosit?, a c?rei pasiune ?i competen?? au acoperit
zone pluridisciplinare, scriitoarea a l?sat posterit??ii, prin cuvânt, lumin?, speran?? ?i via??,
exprien?a sa multicultural?. Dispari?ia EUGENIEI B?LTEANU este o iremediabil? pierdere
pentru via?a ?i spiritualitatea românilor din
Voivodina, pentru noi to?i.
Dumnezeu s? o odihneasc? în pace!
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