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ZIUA CULTURII NAŢIONALE

Eminescu de-a pururi – 169 de ani de la nastere
Ora 8.30 – Şcoala gimnazială „Eugen Ionescu” – prof. Pletoiu Dana („Luceafărul poeziei româneşti” – Sala de lectură)
Ora 10.00 – Şcoala gimnazială „Nicolae Iorga” – prof. Iana Tatiana („Eminescu în sufletele copiilor” – Sala multimedia)
– Liceul cu Program Sportiv – prof. Angelescu Nicoleta, prof. Ene Simona („S-a născut un Luceafăr” – Secţia
beletristică)
Ora 11.00 – Şcoala gimnazială „Eugen Ionescu” – prof. Ilie Camelia („Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti” – Secţia
copii)
Ora 13.00 – Invitaţi speciali
Ora 14.00 – spectacol oferit de corul „Voces Primavera” sub bagheta dirijorului prof. Fieraru Marius Arald
Ora 14.30 – Medalion poetic – Cenaclul literar „Rădăcini literare”
Manifestările constau în:
- expoziţii de carte - manuscrisele Mihai Eminescu editate sub egida Academiei Române de Biblioteca Academiei Române şi
Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi artă în 24 volume
- expoziţie de grafică – „Univers eminescian” – lucrări realizate de renumitul pictor slătinean Spiru Vergulescu;
- expoziţie de desene – „Opera eminesciană în desene” – desene realizate de copii din tematica poeziilor lui Mihai Eminescu
(Şcoala gimnazială „Ştefan Protopopescu”);
- expoziţie de poezie în limba engleză – Eminescu – poetul nepereche (Eminescu – The Unequaled Poet)
- expoziţie de poezie în limba franceză – La poesie de Mihai Eminescu en français
- momente literar-artistice, colaj de versuri eminesciene;
- proiecţii de filme documentare „Eminescu – călătorie virtuală în absolut” vizionare „Făt-Frumos din lacrimă” – basm
eminescian
- expoziţie de carte şi documente audio-video (secţiile bibliotecii)
- simpozion național „Luceafărul poeziei româneşti” – Liceul Tehnologic „P.S.Aurelian”
Parteneri: Liceul cu Program Sportiv Slatina – prof. Carla Sora; Şcoala gimnazială „Eugen Ionescu” – prof. Dana Pletoiu, prof.
Camelia Ilie; Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” – prof. Tatiana Iana; Şcoala gimnazială „Ştefan Protopopescu” – prof. Mihaela
Vîle, Silvica Tihan; Liceul Tehnologic Izvoarele – prof. Eugenia Ionela – Mateşică, prof. Marin Floricel, prof. Mădălina Enache,
prof. Magda Mitroi; Şcoala gimnazială Valea Mare – prof. Cristina Opriţescu, Loredana Nicolae, Paulian Buicescu

