
Sărbătorile de iarnă din România
Proiect 

Argument
Istoria  i  cultura  na ionale  din  România  abundă  în  fapte,  evenimente  iș ț ș

semnifica ii spectaculoase, nu doar frumoase, ajungând până la profunzimi nebănuite. Înț

special sărbătorile de iarnă din decembrie transformă această lună în cea mai interactivă

perioadă de pe tot cuprinsul anului. Asemenea evenimente memoriale sărbătore ti merităș

din  plin  a  fi  puse  în  lumină  i  descrise  prin  atingerea  lor  minunată  asupra  inimilorș

noastre,  fie  că  sunt  momente  spiritual-implicative,  politico-istorice  sau  folclorice,  cu

extensie  na ională.  Ca atare,  ocaziile  vii  ale  iernii  pot   fi  eviden iate  în  cadrul  unuiț ț

proiect specific precum cel prezent, dedicat descrierii lor.

Scop
Prin  acest  proiect  inten ionăm  a  valorifica  semnifica iile  unor  evenimenteț ț

na ionale de iarnă, care însufle esc orice comunitate cultural-istorică românească.ț ț

Obiective
1. Indicarea genezei evenimentului;

2. Descrierea semnifica iilor sale cele mai importante na ional;ț ț

 3. Impactul cultural al acestor valori asupra na iunii noastre.ț

Grupul- intăț
Grupul- intă  căruia  i  se  va  adresa  acest  proiect  va  fi  format  din  utilizatoriiț

Bibliotecii,  care  pot  avea  la  dispozi ie  atât  pagina  de  Facebook  a  Filialei  2  cât  iț ș

documentele, respectiv căr ile din care vor fi preluate informa iile.ț ț



Locul de desfă urare al activită iiș ț
Proiectul se va derula atât fizic la sediul Filialei nr. 2, cu institu iile de învă ământț ț

partenere, cu scriitori i respectând normele sanitare în vigoare, cât i în mediul virtual.ș ș

Data de începere i periodicitatea proiectuluiș
Proiectul  se  va  derula  începând  cu  data  de  02.12.2022,  având  o  periodicitate

săptămânală.

Concluzii 
Sărbătorile  na ionale  de  iarnă  din  România  readuc bucuria  regăsirii  în  inimileț

oamenilor  din  na iunea  noastră,  favorizând  restaurarea  coeziunii  na ionale  iț ț ș

comunicarea de apropiere spiritual-afectivă.  Ca atare,  to i  se  redefinesc împreună cuț

semenii lor într-o perpetuă înnoire a vie ii personale i sociale.  ț ș

   


