
Scriitori români la Dunărea de Jos
(istorie şi actualitate)

Proiect cultural-educa ional i de mediatizare online derulat ț ș

de Funda ia „Andreiana Juventus”ț   în colaborare cu Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”

Perioadă de desfă urare: ș mai 2021 - decembrie 2022

„Cititul e ca patinajul, se înva ă prin practică, îi prinzi gustul tocmai exersând acestț
gust.”

*

„- Dar, la urma urmei, la ce serve te cititul?ș

La nimic. Fiecare le tie pe-ale lui. (...) Într-o zi, vei învă a că lucrurileș ț
cele mai importante în via ă sunt cele care nu servesc la nimic.”ț

*

„Cititul înseamnă să faci lucrurile să se întâmple în capul tău.”

Rui Zink - Cititorul din pe terăș

Argument

Literatura i Istoria, fiecare în sine, au importan a lor în dezvoltarea deplină a fiecărui om.ș ț

Cultural vorbind, o ară, o na iune, un popor vor fi mult mai bine i mai u or de în eles cunoscându-ț ț ș ș ț

le literatura i istoria. Această cunoa tere va duce i la o mai bună vecinătate între statele aflate înș ș ș

euroregiunea Dunării de Jos.

Istoricii, geografii i scriitorii din România, Republica Moldova i Ucraina (jude ele Gala i,ș ș ț ț

Brăila,  Tulcea,  Constan a,  raioanele  Cahul  i  Cantemir,  regiunea  Odesa)  contribuie  la  aceastăț ș

cunoa tere, transmitere de informa ii, prin studii, poezie, proză, teatru, eseu, traduceri, căr i diverse,ș ț ț

publica ii la care colaborează.ț

Scop

Contactul pe viu sau online cu scriitorii în activitate, prezentarea căr ilor acestora sau a unorț

antologii,  când este cazul,  de către  critici  ori  cronicari  de carte,  profesori  de limba i literaturaș



română sau de istorie sau geografie, reprezintă modalită i de atragere a posibililor cititori în „arta deț

a citi”, care, se tie i s-a mai spus „reprezintă un mod plăcut de relaxare, un mijloc de îmbogă ire aș ș ț

cuno tin elor, o modalitate prin care se dezvoltă imagina ia i creativitatea.”ș ț ț ș

Obiective

 diseminare de informa ii  despre scriitorii  români, dar nu numai, i căr i ale acestora, dinț ș ț

Republica România, Republica Moldova i Republica Ucraina; cunoa terea „pe viu” (sau online) aș ș

scriitorilor în activitate

 recomandări de lectură din colec iile Bibliotecii i ale filialelor acesteiaț ș

 mediatizarea noilor apari ii editoriale ale scriitorilor din Brăila, Călăra i, Constan a, Gala i,ț ș ț ț

Tulcea,  Republica Moldova i Ucraina (zona Basarabiei  de Sud/Bugeacului).  raioanele Cahul iș ș

Cantemir, respectiv Regiunea Odesa.

Grupul intăț

Cititori de diferite categorii de vârstă:

Perioada desfă urăriiș

mai 2021 - decembrie 2022 (de trei ori pe lună, cu excep ia lunilor august i decembrie)ț ș

Locul de desfă urareș

În  mediul  online,  pe  pagina  de  Facebook  a  filialeri,  https://www.facebook.com/BVAU-

Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83-

537902519608781, prin postări de lecturi publice, mini-interviuri, postări de fragmente de cronici

ori studii literare

La  sediul  Filialei,  când  condi iile  sanitare  o  vor  permite.  (prin  întâlniri  cu  cititori,ț

bibliotecari, profesori)

Resurse

 resurse umane: scriitori, istorici, geografi, profesori, bibliotecari;

 resurse materiale: computer, căr i, diverse publica ii;ț ț

 resurse online: pagini web.

https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83-537902519608781
https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83-537902519608781
https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83-537902519608781


Concluzii

Prin acest proiect ne propunem ca, prin promovarea scriitorilor din zonă i a operelor lor, săș

venim  în  întâmpinarea  tuturor  celor  interesa i,  indiferent  de  vârstă,  cititori  începători  sau  dejaț

„antrena i”, pentru a în elege care sunt motivele pentru care ar trebui să transforme cititul într-oț ț

activitate  permanentă  i  cum  ne  poate  îmbogă i  acesta  cultura  generală,  spiritul  de  toleran ă,ș ț ț

întrajutorare.


