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Luni 05 
24°C | 18°C
Soare, nori

Marți 06 
29°C | 19°C
Soare, nori

Miercuri 07 
29°C | 19°C
Soare, ploaie

Joi 08 
30°C | 18°C
Soare, ploaie

Vineri 09 
30°C | 17°C
Soare, nori

Sâmbătă 10 
30°C | 18°C
Soare, nori

Duminică 11 
30°C | 19°C
Soare, nori

05 - 11 iulie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Centrul European 
Cultural și de Tineret 
pentru UNESCO 
„Nicolae Bălcescu” în 
parteneriat cu voluntarii 
de la Paraclisul 
Catedralei Naționale 
au organizat joi, pe 1 
iulie, la Muzeul Național 
al Literaturii Române - 
Casa Memorială “Tudor 
Arghezi”,  o activitate 
cultural-artistică. 
Aceasta a constat într-
un atelier de literație în 
familie intitulat “Citim 
împreună în livada 
lui Arghezi” la care au 
participat 20 de copii 
însoțiți de părinții lor.

 
Evenimentul a făcut par-

te dintr-o serie de activități ce 
vor fi organizate în perioada 
vacanței de vară. Acestea au 
ca scop familiarizarea  copii-
lor, tinerilor și părinților lor cu 
obiective culturale, istorice. La 
finalul activității de joi, copi-
ii participanți au primit daruri 
din partea voluntarilor de la Pa-
raclisul Catedralei Naționale. “A 
fost o atmosferă plină de en-
tuziasm și de bucurie pentru 
că am organizat un prim ateli-
er de literație în familie. De la 
mic la mare ne-am adunat în 
curtea lui Tudor Arghezi, cele-
brul poet, ca să cunoaștem și să 
ne apropiem de poezia sa prin 
metode interactive, prin joacă. 
Am făcut un itinerariu în univer-
sul lui Arghezi, un popas în ca-
sa lui Arghezi, am invitat copii 
să găsească indicii în curtea ce-
lebrului poet și să le descopere 
apoi în poezii. I-am invitat să ci-
tească împreună cu părinții, iar 
evenimentul de astăzi fiind or-
ganizat și pentru părinții, ne-am 

dorit să le oferim șansa să pe-
treacă timp de calitate în fami-
lie și să ducă mai departe aces-
te momente, acasă. A fost o ac-
tivitate realizată în parteneriat 
cu Muzeul Național al Literaturii 
Române - Casa Memorială Tu-
dor Arghezi și cu prietenii noștri 
voluntarii Paraclisului Catedra-
lei Naționale”, a spus Adriana 
Barbu, reprezentantul Centru-
lui European Cultural și de Ti-
neret pentru UNESCO “Nicolae 
Bălcescu”.  

Îndemn la 
petrecerea timpului 
de calitate în familie

“Astăzi am fost gazdele 
unui atelier pentru copii. Nu es-
te o activitate străină de Casa 
Memorială «Tudor Arghezi». În 
general primim copiii și le ofe-
rim pe lângă vizita în casă și 
o activitate de creație artisti-
că sau o activitate jucăușă, ce-
va prin care copiii să rămână cu 
o impresie profundă despre Tu-
dor Arghezi, despre această vi-
zită și să își dorească să revină”, 
a spus Doroteia Nicolescu, mu-
zeograf la Casa Memorială “Tu-
dor Arghezi”, din București. “A 

fost o activitate care i-a bucurat 
atât pe copii, cât și pe părinții 
acestora. O activitate care  
ne-a arătat cât de importan-
tă este comuniunea, cât de im-
portantă este cultura. Am reci-
tat poezii și am cântat. Acest 
atelier de literație a reprezentat 
un îndemn la petrecerea timpu-
lui de calitate în familie, orga-
nizarea din când în când în ca-
drul familiei a unor seri cultura-
le prin care să le transmitem co-
piilor frumusețea poeziei”, a ex-
plicat  Dănuț Prună, coordona-
torul voluntarilor de la Paraclisul 
Catedralei Naționale.

“CITIM ÎMPREUNĂ ÎN LIVADA LUI ARGHEZI” 

A fost organizat primul  
atelier de literație în familie,  

în casa celebrului poet 


