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TEXT ŞI DESTIN

„Există o Idee Eminescu; ea s-a împlinit când i-a bătut ceasul,
întâi fiindcă omul care o purta s-a născut aşa ca substanţă şi aptitudini, şi al
doilea fiindcă înflorirea a fost prielnic ocrotită de acea atmosferă educativă a
culturii, în a cărei şcoală şi-a făcut ucenicia.”

Lucian Blaga, Spaţiul mioritic

I. Calendarul simpozionului

Data desfăşurării simpozionului

15 ianuarie 2013
Programul activităţilor
* 15 noiembrie 2012-1 decembrie 2013: definitivarea programului, stabilirea
partenerilor, a colaboratorilor şi a listei de invitaţi;
* 1-15 decembrie 2013: promovarea simpozionului de către Colegiul Naţional
„Roman-Vodă” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, prin poşta electronică
şi mass-media;
* 16 decembrie - 10 ianuarie 2013: înscrierea participanţilor şi trimiterea
rezumatelor lucrărilor,
prin poşta electronică, pe adresa de mail:
eminescu2o11cnrv@yahoo.com
* 11-14 ianuarie 2013: imprimarea pe suport magnetic a rezumatelor lucrărilor
şi realizarea mapelor cu documentele simpozionului; distribuirea invitaţiilor;
* 14-15 ianuarie 2012: organizarea sălilor, activităţi de întreţinere, achiziţii
specifice;
* 15 ianuarie 2013: desfăşurarea propriu-zisă a simpozionului;
* 1-28 februarie 2013: editarea revistei simpozionului;
* 1-31 martie 2013: distribuirea revistei.

II.

Motivaţie

În perioada când a fost revizor şcolar pentru ţinutul Neamţului, Mihai Eminescu a
inspectat la 26 martie 1876, din ordinul Ministrului, „Şcoala nr. 1 de fete”, viitorul Liceu
„Strudza-Cantacuzino”, legându-şi pentru eternitate numele de istoria actualului Colegiu
Naţional „Roman-Vodă”, Roman.
Propunem organizarea ediţiei I a Simpozionului Judeţean „Creaţia eminesciană operă deschisă” pentru a oferi actualilor cititori -cadre didactice şi elevi de liceu, în egală
măsură, şansa de a-şi exprima opinia, de a interpreta un text literar în afara sferei curriculare
sau de a aduce o nouă viziune asupra unui text deja bine cunoscut, literar sau publicistic, de a

vorbi despre o operă al cărei conţinut nu pare a se fi golit vreodată de sensuri ce-şi aşteaptă
hermeneuţii.
Respectând valoarea tradiţiei, autoritatea modelului uman şi cultural, legenda ţesută
în jurul mitului literar românesc, creăm un arc peste timp, unind sensibilitatea scriitorului din
secolul al XIX-lea cu aceea a cititorului din acest secol, mărturie a perenităţii, a puterii artei
de a deveni axiomă culturală.
Considerăm că fiecare generaţie are dreptul de a vorbi, de a înţelege în limitele
propriilor repere o operă, un text literar, ca un exerciţiu de evaluare a percepţiei estetice, de
perfecţionare a competenţelor de interpretare şi de comunicare, de afirmare a vocii
naratarului din spatele fiecărei cărţi citite.
Prin acest proiect încercăm revitalizarea interesului cititorului tânăr pentru opera
eminesciană, ieşirea din şablon, descoperirea unui mare artist prin implicarea în descifrarea
farmecului intrinsec al scriiturii sale.
Dorim, în anii următori, extinderea ariei de participare la nivel interjudeţean, zonal,
apoi la nivel naţional. Sprijinim astfel îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea
profesională, oferim noi oportunităţi de dezvoltare în carieră a cadrelor didactice.

III. Regulament de organizare, desfăşurare şi participare
Programul Simpozionului
14,30-15,00: Primirea invitaţilor şi a participanţilor; distribuirea mapelor;
15,00-16,00: Deschiderea lucrărilor Simpozionului
o Cuvântul invitaţilor
 Inspector de specialitate, dr.profesor Gheorghe Brânzei
 Profesor universitar dr. Constantin Dram, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
 Asistent universitar dr. Doris Mironescu, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
o Premierea câştigătorilor concursurilor „Tot mai citesc măiastra-ţi carte...”
şi „...Strai de purpură şi aur ...”
16,15-17,30: Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni
17,30-17,45: Pauză de cafea
17,45-19,00: Continuarea lucrărilor pe secţiuni
19,00-19,30: Concluzii, încheierea lucrărilor,
participare.

înmânarea

diplomelor

de

Organizatori, colaboratori, parteneri
Organizatori
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman

Colaboratori
Consiliul Judeţean Neamţ
Biblioteca „George Radu Melidon”, Roman
TOP ALL TV, Roman

Parteneri
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamţ
Grup Şcolar Roznov
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani

Comitetul de onoare
Inspector şcolar general, dr. profesor Viorel Stan
Inspector şcolar general adjunct, profesor Gabriela Banu
Inspector de specialitate, dr. profesor Gheorghe Brânzei
Director al Colegiului Naţional „Roman-Vodă”, profesor Mihaela Tanovici
Profesor metodist Magdalena Dinela Anechitei
Profesor metodist Paul Alexandru
Profesor metodist Gabriela Elena Romano

Comitetul ştiinţific
Inspector şcolar general, profesor Viorel Stan
Inspector de specialitate, dr. profesor Gheorghe Brânzei
Profesor metodist Magdalena Dinela Anechitei
Profesor metodist Paul Alexandru
Profesor metodist Oana Ilarie
Profesor Adriana Timofte
Profesor Brâduşa Elena Popa
Profesor metodist Gabriela Elena Romano

Comitetul de organizare
Coordonator - program: profesor metodist Gabriela Elena Romano
Promovarea simpozionului: inspector şcolar general - adjunct, profesor Gabriela
Banu, inspector de specialitate, dr. profesor Gheorghe Brânzei

Coordonarea Concursului de interpretare din opera eminesciană „...Strai de
purpură şi aur...”: profesor metodist Magdalena Dinela Anechitei şi profesor
Anda Iuliana Nacu
Editare materiale pentru promovarea simpozionului şi coordonarea concursului
„...Tot mai citesc măiastra-ţi carte...”: profesor metodist Paul Alexandru
Organizarea expoziţiei de grafică inspirată din opera emineasciană: profesor
Mirela Simfora Şoimaru, profesor Claudiu Andone, profesor Maria Imbrea
Prelucrarea electronică a materialelor în vederea publicării: profesor Crina
Galavan şi profesor Gabriela Elena Romano
Promovarea simpozionului, atragerea de fonduri şi primirea participanţilor:
profesor Anda Iuliana Nacu, profesor Mihaela Elena Băltoi, profesor Roxana
Prisacaru
Pregătirea expoziţiei tematice, eliberarea diplomelor de participare şi a lucrărilor
publicate: bibliotecar Cornelia Jora, profesor Gabriela Elena Romano
Pregătirea echipamentului electronic necesar, promovarea simpozionului şi
editarea materialelor: informatician ing. Cristian Tudor

IV. Informaţii despre aplicant
Numele instituţiei / unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional „Roman-Vodă”
Adresa completă: Roman, strada Mihai Eminescu, nr.4, cod 611028, jud. Neamţ
Număr de telefon: 0233 / 740290
Site şi adresă poştă electronică: www.cnrv.ro, cnrvroman2005@yahoo.com

Persoane de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact):
Romano Gabriela Elena – profesor de limba şi literatura română
Tel. 0742415048; e-mail: gabriela_romano57@yahoo.com
Jora Cornelia – bibliotecar
Tel . 0233-740290
Nacu Anda – profesor de limba şi literatura română
e-mail: cia_chd@yahoo.com

V. Regulament de participare
În perioada 16 decembrie2012-10 ianuarie 2013 are loc înscrierea
participanţilor pe adresa de mail eminescu2011cnrv@yahoo.com.
Conţinutul lucrărilor trebuie să respecte normele ştiinţifice de redactare,
specificând aparatul critic şi teoretic folosit.
Lucrările trebuie să fie redactate la un rând, în Time New Roman 12, cu
diacritice şi să nu depăşească 4 pagini.
Susţinerea pe secţiuni a lucrării nu trebuie să depăşească 5 minute.
Titlurile şi rezumatele lucrărilor vor fi trimise în format electronic până la data de
10 ianuarie 2013, pe adresa eminescu2011cnrv@yahoo.com. Sugerăm ca
rezumatul lucrării să se încadreze în maximum 250 de cuvinte, Time New Roman
12, cu diacritice.
Se poate participa cu o singură lucrare, în nume individual, excepţie făcând
situaţia de profesor-coordonator.
Pentru publicare se vor achita 30 RON / lucrare.

Inspector şcolar general I.Ş.J. Neamţ
Profesor dr., Viorel Stan

Director C.N.”R-V”, Roman,
Profesor, Mihaela Tanovici

