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StimaŃi colaboratori,
Ziua Culturii NaŃionale 2012 este marcată de Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni
printr-un eveniment cultural de excepŃie intitulat „Eminescu fi-va veşnic!”, organizat în
colaborare cu Radio România Târgu Mureş şi revista de cultură „Vatra veche” din Târgu-Mureş.
Evenimentul va avea loc în data de 17 ianuarie 2012, la Casa memorială „Romulus Cioflec” din
Araci, judeŃul Covasna.
Programul va începe în Sf. Gheorghe cu vizitarea expoziŃiei de la sediul Muzeului NaŃional
al CarpaŃilor Răsăriteni, respectiv „Aşezarea preistorică de la Păuleni Ciuc – Dâmbul CetăŃii,
judeŃul Harghita”.
Organizatorii pun la dispoziŃia publicului un autobuz care va asigura transportul gratuit la
Araci, cu plecare la orele 15:15, din faŃa Muzeului (str. Gábor Áron nr. 16).

Prima parte a activităŃilor de la Araci va cuprinde vizitarea Casei memoriale „Romulus
Cioflec”, cu un ghidaj specializat oferit participanŃilor de prof. dr. LuminiŃa Cornea.
Evenimentul cultural va începe sub semnul poeziei „Rugăciune” de Mihai Eminescu,
recitată de eleva Daria Bugnar, clasa I, Colegiul NaŃional „Mihai Viteazul”, Sf. Gheorghe
(învăŃătoare Valeria Păcală). Următoarele secvenŃe au denumiri semnificative, titluri din creaŃia
eminesciană:
„Înger de pază”- versuri de Mihai Eminescu interpretate de elevi (Colegiul NaŃional
„Mihai Viteazul” şi Şcoala cu clasele I-VIII „Varadi Jozsef” Sf. Gheorghe, pregătiŃi de
profesoarele Maria Stoica și Mona-Mihaela Petho);
„Dulcea mea Doamnă – Eminul meu iubit”, interpretează actorii DuŃa Guruianu şi Sergiu
Aliuş, Teatrul „Andrei Mureşanu”, Sf. Gheorghe;
„Peste vârfuri” - lieduri pe versuri de Mihai Eminescu în interpretarea tenorului Szilágyi
Zsolt, acompaniat de Szilágyi Zsolt Herbert;
„Stelele-n cer: Mihai Eminescu - Grigore Vieru”, gânduri exprimate de poetul Valentin
Marica.
În cadrul programului, un loc special îl vor ocupa creaŃiile literare închinate poetului Mihai
Eminescu, ce vor fi citite de autori, respectiv de scriitorii Valentin Marica, Ion Topolog, Nicolae
BăciuŃ, Ionel Simota, George Echim, Nadia Cella Pop, Anthonia Amatti. Va urma lansarea revistei
„Vatra veche”, nr. 1, 2012, prezentată de scriitorul Nicolae BăciuŃ, redactor-şef al revistei care
dedică multe pagini lui Mihai Eminescu.
Sfârşitul activităŃii va fi marcat de un „Semnal editorial”, prin anunŃarea ultimelor volume
semnate de poeta Anthonia Amatti şi preotul Ioan Tămaş Delavâlcele.
Important de menŃionat este faptul că acest eveniment va fi înregistrat şi transmis la Radio
România Târgu Mureş în emisiunile culturale. De asemenea va fi prezentat în viitoarele numere ale
revistei „Vatra veche” care apare la Târgu-Mureş.
Pentru mai multe informaŃii vă rugăm să contactaŃi Biroul RelaŃii Publice al MNCR
(muzeograf Deák Andrea, e-mail: deakandrea.mncr@gmail.com şi Cristina Felea, e-mail:
feleacristina@gmail.com) sau vizitaŃi site-ul muzeului: www.mncr.ro.
Cu deosebit respect,
Deák Andrea, Muzeograf PR
Biroul RelaŃii Publice

