
 

,,Dor de Eminescu, dor de natură și iubire..." 

    Proiect online derulat de ,,Filiala Nr. 1 ,,Costache Negri” 

 

 

 

 

 

 

 

          

                

 

                                             

                                             ,,Ape vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale  

                                              va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji 

                                              pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi  

                                              strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire 

                                                   a altui crin de tăria parfumurilor sale." 

 

                                                                       Geoge Călinescu 



ARGUMENT 

 Eminescu merită a fi celebrat în fiecare zi. El ne-a învăţat să dăm ascultare inimii şi să ne 

preţuim graiul, tradiţiile şi istoria. Seduşi de natura feerică eminesciană, ne cufundăm în 

delectare, an de an, cu versuri ce revarsă asupra noastră miresmele nostalgice ale unui paradis 

pierdut. 

 Dragii noștri, dacă vă este dor de Marele Poet, vă așteptăm într-un spațiu virtual, pe 

pagina noastră de facebook, unde il vom celebra împreună pe ,,omul deplin al culturii 

românești". 

 Vă invităm să realizați un filmuleț în care să interpretați versuri din lirica eminesciană sau 

să creați un poster prin intermediul căruia să ilustrați o poezie a Poetului Nepereche (eventual  

să-l intitulați cu numele poeziei respective). 

 Așteptăm cu nerăbdare filmulețele și posterele voastre, pe pagina noastră de Facebook: 

Filiala Nr.1 „Costache Negri”- Bibliotecă Municipală pentru Copii Galați, deoarece cu Eminescu 

reușim să spunem lumii povestea unui neam, căci opera lui cântă vraja apei de izvor, farmecul 

naturii și măreția trecutului. 

 

MOTIVAREA PROIECTULUI  

 

 Eminescu implică și condensează o pluritate de semnificații, o veșnică prospețime, 

rămânând, în același timp, un motiv inepuizabil în toate genurile literare, deoarece, ca o chemare 

permanentă, ca o porunca a înălțimilor, posteritatea se simte nu numai datoare, dar și onorată să-l 

prezinte în toată complexitatea lui profundă, fascinantă și nepieritoare.  

SCOP 

Proiectul ,,Dor de Eminescu, dor de natură și iubire..." se doreşte a fi o cărămidă la temelia 

edificiului numit educaţia în spiritul respectului faţă de valorile naţionale şi, în egală măsură, un 

mod de a omagia personalitatea şi creaţia Marelui Poet. 



OBIECTIVE 

Cunoașterea și promovarea textului eminescian; 

Dezvoltarea abilităților de comunicare; 

Stimularea creativității elevilor în realizarea unor compoziţii literare şi plastice pe teme 

eminesciene 

Oglindirea versurilor marelui poet în creaţii plastice;  

Crearea oportunității de colaborare între instituțiile partenere; 

Popularizarea imaginii bibliotecii noastre. 

 

GRUP ȚINTĂ 

 Preşcolari, elevi, cadre didactice şi bibliotecari implicaţi în învăţământul preuniversitar.  

PERIOADA DESFĂȘURĂRII 

12 ianuarie - 31 ianuarie 2021 

LOCUL DE DESFĂȘURARE 

 În mediul online, pe pagina de Facebok : Filiala Nr.1 „Costache Negri”- Bibliotecă 

Municipală pentru Copii Galați. 

RESURSE FOLOSITE ÎN DERULAREA PROIECTULUI 

resurse umane: bibliotecari, copii, cadre didactice;  

resurse materiale: computer, telefon;  

resurse online: pagini web.  

CONCLUZII 

Proiectul va fi un prilej de a valorifica şi ilustra creaţiile nepieritoare ale poetului, de a da 

glas creativităţii şi simţurilor celor care vor participa. Prin urmare, proiectul propus va înlesni 

descoperirea elevilor pasionaţi de arta literară a marelui poet, menţinând totodată viu filonul 

tradiţional al literaturii române. 


