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Elderly Memories
In perioada 29-30 septembrie 2011 a avut loc la Bucuresti a cincea intalnire din proiectul Lifelong
Learning Programme Grundtvig Elderly Memories (2010-2012). Au participat reprezentanti ai
partenerilor din Bulgaria, Spania, Cipru, Suedia si Romania. Tema intalnirii a fost Jobs and Studies.
Manifestarea s-a desfasurat la Biblioteca Metropolitană Bucuresti si a avut scopul de a evalua
stadiul programului european, realizarile fiecarui partener, valoarea europeana adaugata, lansarea
unor noi actiuni si produse pana la acest moment, precum si comentarii si dezbateri legate de ultima
activitate a programului (Decalogul) si a pregatirii rezultatelor care vor fi postate de fiecare partener in
baza EST (European Shared Treasure) (septembrie 2012).
Astfel, partenerul roman Asociatia Jurnalistelor din Romania „Ariadna” a lansat un CD „Elderly
memories” cu toate subiectele in limba engleza pentru termenul Clothes and Flirting. Momente
dedicate memoriei ca semn al civilizatiei si culturii au fost ale activitati relevante ale intalnirii de la
Bucuresti:
Memoria imaginarului poetic (The memory of the poetical imaginary) – expozitie de carti
scrise de poete romane contemporane: Ana Blandiana, Ileana Malancioiu, Adela Popescu, Liliana
Ursu, Carolina Ilica, Flavia Cosma, Mariana Marin, Doina Uricariu
Memoria, o strada perfecta (Memory of the perfect street);
Memoria virtuala a literaturii romane (The virtual memory of Romanian literature),
proiect prezentat de Dr. Florin Rotaru, director al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti;
Memoria orasului Bucuresti (Bucharest:
Memory of the City) (invitata: Valeria Morarescu, sotia pictorului);
Tu, care treci pe-aici, aminteşte-ţi” („Do you remember, passerby...”) (program al Uniunii Scriitorilor din Romania).
O importanta activitate desfasurata la Bucuresti a fost parcurgerea unui traseu prin Muzeul Satului in
cautarea marturiilor materiale ale unor meserii din trecut, astazi semne ale civilizatiei romanesti.
Studentii din fiecare tara au comentat prin eseuri, carnete de calatorie, mici filme si fotografii aceasta
incursiune in memoria milenara a satului romanesc. De asemenea, au facut legaturi cu numeroase
alte marturii din civilizatii europene de pe meleaguri spaniole, suedeze sau bulgaresti.
Pe site-ul programului www.wiki.ederlymemories.com gazduit pe www.wikispaces.com sunt
prezentate alte amanunte semnificative despre intalnirea de la Bucuresti. Un film postat si pe site-ul
Bibliotecii Metropolitane Bucuresti va confirma si disemina acest eveniment cultural. Prezenta
adultilor care invata pe tot parcursul vietii si indeosebi antrenarea tinerilor din domeniul universitar
(Universitatea „Hyperion” din Bucuresti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu si Universitatea
„Ovidius” din Constanta) care comunica si prin facebook sunt componente importante ale acestui
proiect european despre caratele memoriei adultilor si rezonanta lor in prezent. (Georgeta Adam,
presedinte al AFJR „Ariadna”)
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