
 Lucian Dindirică este manager al  Bibliotecii Judeţene „Alexandru și Aristia Aman” 

Dolj începând cu anul 2009 și a îndeplinit funcția de președinte al Comisiei Naționale a 

Bibliotecilor din România între 2018 și 2021. Este, de asemenea, lector universitar la 

Universitatea din Craiova, la Departamentul de Arte și Media.  

 A absolvit Facultatea de Teologie în 2002 și Facultatea de Istorie în 2012 în cadrul 

Universității din Craiova, a finalizat studiile masterale în domeniile Dezvoltare Regională 

(2013) și Istorie (2007) la Universitatea din Craiova şi a obţinut titlul de doctor în domeniul 

Istorie în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa în 2011. Este Membru Corespondent al 

Academiei Româno-Americane de Științe și Arte, Președinte al Asociației Naționale a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) – filiala Dolj și Președinte al 

Fundației „Alexandru și Aristia Aman”. 

Pentru contribuția sa în calitate de Manager al  Bibliotecii Judeţene „Alexandru și 

Aristia Aman” Dolj la susținerea și promovarea valorilor culturale românești, a obținut 

Premiul “Dimitrie Cantemir” 2012 al Academiei Oamenilor de Știință din România, 

Secțiunea Științe Istorice și Arheologice pentru lucrarea „Miron Cristea – Patriarh, Regent și 

Prim-Ministru, Iași, Editura Tipo Moldova, 2011, Premiul pentru Strategii Culturale 

(2013) pentru întreaga activitate desfășurată în calitate de manager al Bibliotecii Județene 

Alexandru și Aristia Aman - Gala Premiilor Anuale acordate de Academia Internațională 

Mihai Eminescu,  Ordinul „Sf. Ioan Gură de Aur” (2015) al Patriarhiei Române pentru 

merite deosebite în păstrarea dreptei credințe și promovarea culturii creștine, Premiul pentru 

Management Cultural Internațional (2016) - Gala Premiilor Anuale acordate de Academia 

Internațională Mihai Eminescu, Medalia pentru Excelență în Arte și Cultură (2019) a 

Academiei Româno-Americane de Științe și Arte în cadrul 43rd ARA Congress, Salonic, 

2019  și Medalia de Onoare a Academiei de Științe, Arte și Litere, Paris, Franța, 2020.  

 Competenţele sale în calitate de autor, coautor, coordonator şi referent ştiinţific sunt 

materializate în 24 de cărţi și volume publicate la edituri naționale recunoscute. A scris 31 de 

studii şi articole apărute în publicaţii de prestigiu, indexate în baze de date internaţionale și în 

volume ale manifestărilor științifice naționale și internaționale. A prezentat lucrări de 

specialitate în cadrul a peste 30 de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, este editor 

de volum şi ia parte la granturi de cercetare şi proiecte în cadrul Universităţii din Craiova şi al 

Bibliotecii Judeţene „Alexandru și Aristia Aman” Dolj.  

 Din 2012 este Membru în Colegiul de Redacție al Revistei „Arhivele Olteniei”, 

publicație editată de Academia Română. În perioada 2014-2016 a fost membru în Colegiul de 



Redacție al Revistei „Analele Universităţii din Craiova. Istorie”, revistă editată de Facultatea 

de Științe Sociale a Universității din Craiova. Domnia sa este, de asemenea, redactor șef al 

„Journal of Humanities, Culture & Sociale Sciences”, revistă editată de Fundația „Alexandru 

și Aristia Aman”. Experienţa sa ca referent științific este rezultatul activităţii de evaluare inter 

pares a volumelor conferinţelor internaţionale organizate de domnia sa („Politică. Diplomație. 

Cultură” și „Stat și Societate în Europa”), al activităţilor întreprinse în cadrul Colegiului de 

Redacție al revistelor ştiinţifice menționate anterior și, totodată, al publicării propriilor 

articole în reviste recenzate de experţi.  

 De numele domniei sale se leagă înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc, cu 

sprijinul Consiliului Județean Dolj și susținerea necondiționată a reprezentanților de seamă ai 

exilului, astfel cum este academicianul Basarab Nicolescu. 


