
Eminescu pentru eternitate
- Proiect educativ derulat de Compartimentul Împrumut pentru Adulți -

Argument

Eminescu reprezintă trecutul, prezentul și viitorul tuturor românilor mari și mici. An de an, la 15
ianuarie, au loc diverse manifestări comemorative în cinstea marelui poet, care ne-a lăsat moștenire
o impresionantă operă literară, întrucât se dorește o mai mare apropiere a tinerei generații față de
cultură, de literatură, față de scriitorul care și-a iubit neamul, limba și țara, a cântat în creațiile sale
natura și locurile copilăriei, a preamărit în poeziile sale valorile naționale.

Scop

Proiectul „Eminescu pentru eternitate” urmărește dezvoltarea creativității și a imaginației artistice,
promovarea operei lui Mihai Eminescu, cultivarea respectului față de valorile neamului,  față de
acest scriitor nepereche al literaturii române.

Obiective

Stimularea gustului pentru lectură
Exersarea conduitei pozitive într-un context de comemorare a unei personalități literare
Exprimarea prin mijloace literare și plastice a creației eminesciene
Formarea atitudinilor pozitive față de valorile neamului românesc
Împărtășirea experiențelor personale

Grupul țintă

Grupul țintă va fi format din utilizatori ai serviciilor bibliotecii, în special ai  Compartimentului
Împrumut pentru Adulți și potențiali utilizatori

Locul și durata de desfășurare

Proiectul se va desfășura în mediul online, timp de o saptămână, în intervalul 13-31 ianuarie 2021.



Mecanismul proiectului

Proiectul va fi structurat astfel:
a) Secțiunea literară –  ”Ce operă eminesciană îți place și de ce?” - Scurtă analiză a operei preferate
din creația lui Mihai Eminescu
b) Secțiunea artă plastică – Ilustrarea unor opere eminesciene prin desen, pictură, idee practică 
c) Secțiunea fotografie – Prezentarea de fotografii care să conțină reprezentări ale poetului și operei
sale
Participanții vor posta materialele (recenzii, lucrări, fotografii) pe pagina de facebook ”Bibliofilii”. 
Odată cu implicarea în proiect, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile lor să poată
fi  făcute  publice  și  utilizate  în  scop  publicitar  de  către  organizatori,  inclusiv  pe  paginile  de
Facebook ale  Bibliotecii  „V.A.  Urechia”  și  acordul  implicit  de prelucrare  a  datelor  cu caracter
personal. În cazul minorilor, se prezumă că participarea acestora a fost făcută cu acordul părinților
sau tutorelui, după caz, și că, implicit, există acordul acestora din urmă ca numele și fotografiile
persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie făcute publice și utilizate de către Organizator.

Concluzie

Creația nemuritoare a genialului poet este cea mai de seamă podoabă a literaturii noastre naționale.
Flacăra gândirii, simțirii și artei lui nu se va stinge niciodată. El rămâne ”Luceafărul” nostru de sus.


