Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Biblioteca Naţională pentru Copii
„Ion Creangă”

SCRIITORII MOLDOVEI –
COPIILOR

Aurel Scobioală

CHIŞINĂU 2016

Prozator și scriitor pentru copii, Aurel Scobioală s-a
născut la 17 septembrie 1941 în s. Mălăieşti, Râşcani, în
familia ţăranilor Andrei şi Nadejda Scobioală.
După absolvirea şcolii de şapte ani din satul natal
(1948-1955) şi a şcolii medii din satul Şaptebani (19551958), urmează Facultatea de Filologie (Secţia limbă şi
literatură română şi limbă franceză) a Institutului
Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi (1958-1963).
A lucrat profesor la şcolile medii Ştiubeieni şi
Vasileuţi (1961-1962) şi la Colegiul de Economie şi
Contabilitate din Tighina (1963); redactor literar la
Comitetul de Stat pentru Radio şi Televiziune (1966-1968
şi 1970-1976); şef de redacţie la editurile „Lumina”,
„Literatura artistică” (1976-1986); director general al
Departamentului de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi
Comerţul cu Cărţi (1992-1994); consilier la Uniunea
Scriitorilor din Republica Moldova (1986-1992 şi 20042007).
A mai colaborat la „Literatura şi arta”, „Basarabia”,
„Viaţa Basarabiei”, „Florile dalbe”, „Alunelul” şi alte ediţii
periodice.
A debutat editorial în 1974 cu volumul Cărăruia albă
urmat la scurt timp de volumul de povestiri Hai la
menajerie.
A editat numeroase culegeri de proză şi poezii pentru
preşcolari şi şcolari: Dincolo de poveste (1977), Greu mai
cresc bărbaţii... (1978), Viceversa-hop (1981), Micu cel
Tare din grupa mare (1984), Ce te-nvaţă o povaţă (1987),
Aricioaica doctoriţă (1988), Vorba bună ne adună (1992),
Alfabetul-grădiniţă (1992), Marele fermier Buş-Lăbuş
(1999), Carte pentru câini deştepţi (2003), Câte rude are
Nelu (2003), Învăţăminte din vorbă cuMinte (2004) ş. a.
Este autorul unor culegeri de istorii anecdotice din
lumea literară - Ulciorul cu pătăranii (1994), Alt ulcior cu
pătăranii (2001), precum şi al volumului Scriitorii când
erau copii (2004).
Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova
(1977) şi membru al Uniunii Scriitorilor din România
(1994).
Lucrările sale au fost apreciate la justa lor valoare:
Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al Comitetului
de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi
(1989, pentru cartea Ce te-nvaţă o povaţă); Premiul
Salonului Internaţional de Carte Românească, ediţia a II-a,
Iaşi (1993, pentru cartea Vorba bună ne adună); Premiul
Uniunii Scriitorilor pentru cea mai bună carte pentru copii
a anului (1994) pentru Ulciorul cu pătăranii; 1999, pentru
Marele fermier Buş-Lăbuş); Diploma Consiliului
Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (2006).

În cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii
de la Chişinău (ediţia a IV-a, 2000) i s-a decernat Premiul
special al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”
pentru cartea Marele fermier Buş-Lăbuş.
În anul 2001 a obţinut Premiul Concursului literar de
inspiraţie creştină al Centrului Internaţional de Cultură
pentru Copii şi Tineret „Sergiu Grossu” (pentru cartea
Dumnezeu nu bate cu băţul) şi Premiul Târgului
Internaţional de Carte din Chişinău (pentru cartea Alt
ulcior cu pătăranii).
Volumul Carte pentru câini deştepţi a fost menţionat
cu Premiul „Cartea anului” (la Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii, ediţia a VII-a, Chişinău, 2003), Premiul
„Lecturile copilăriei” (la Salonul Internaţional de Carte
Românească, ediţia a XII-a, Iaşi, 2003) şi prestigioasa
Diploma de Onoare IBBY (2006).
Cartea Scriitorii când erau copii s-a învrednicit de
Premiul special al Ministerului Educaţiei al Republicii
Moldova, acordat la ediţia a IX-a a Salonului Internaţional
de Carte pentru Copii şi Tineret (2005).
În urma unei boli incurabile, s-a stins din viaţă la 3
iunie 2007.
La 10 octombrie 2008, în satul de baştină, în cadrul
unei manifestări „In memoriam Aurel Scobioală”, a fost
dezvelită o placă comemorativă şi a fost conferit numele
scriitorului gimnaziului din localitate.
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Referinţe
Cărțile lui au comunicat ceva copiilor. Neostentativ.
Fără didacticismul invidios care te obligă să părăsești
lectura de la pagina a cincea. Umorul lui are ingenuitatea
copilului...
Eugen Lungu

Spiritul caustic, gluma, bancul bine potrivit, nonşalanţa
şi accentul comic spontan vin să fie dominantele
scriitorului Aurel Scobioală.
Anatol Ciocanu

În cărţile sale întâlnim o întreagă suită de aventuri, de
întâmplări comice, (...) limbajul lucrărilor fiind împresurat
cu expresii curgătoare, fireşti vârstei purtătorilor acestora,
de la un capăt la altul predominând seninătatea şi umorul,
ceea ce îl caracterizează şi pe autorul acestor
ademenitoare zămisliri.
Alexandru Negriș

Aurel Scobioală este unul dintre puținii scriitori pentru
copii care, cu ajutorul frazei scrise, face să înflorească
zâmbetul pe obrajii micilor cititori.
Titus Știrbu
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