
    
 

 
„UN ALT YOUNG, IEŞIT DIN       

                     RUINELE TÂRGOVIŞTEI” 
 

«Şi ca Byron, treaz de vântul cel sălbatic al durerii,«Şi ca Byron, treaz de vântul cel sălbatic al durerii,«Şi ca Byron, treaz de vântul cel sălbatic al durerii,«Şi ca Byron, treaz de vântul cel sălbatic al durerii,    
Palid stinge Palid stinge Palid stinge Palid stinge ––––    Alexandrescu sânta candelAlexandrescu sânta candelAlexandrescu sânta candelAlexandrescu sânta candel----a sperării,a sperării,a sperării,a sperării,    

Descifrând eternitatea din ruina unui an…»Descifrând eternitatea din ruina unui an…»Descifrând eternitatea din ruina unui an…»Descifrând eternitatea din ruina unui an…»    

      (Mihai Eminescu - Epigonii) 
 
 Vineri, 26 februarie 2010, în sala de lectură a bibliotecii 
„Aron Demian” din cadrul Colegiului a avut loc medalionul 
literar «Grigore Alexandrescu – 200 de ani de la naşterea 
poetului». 
 Omagierea acestui scriitor important, care a contribuit la 
dezvoltarea literaturii române, a fost realizată de doamna 

bibliotecar Adriana Marian, în cadrul unui proiect educaŃional de parteneriat cu biblioteca 
municipală.Scopul proiectului a fost de a cultiva interesul pentru lectură prin îmbunătăŃirea 
relaŃiei şcoală-bibliotecă. 
 După ce au răsfoit poeziile, fabulele şi au citit biografia, un grup de eleve din clasa a 
IX-a E au întocmit referate despre viaŃa şi activitatea scriitorului aniversat: 

-  „Caracteristicile literaturii române în perioada paşoptistă” – Geanina Blaga; 
- „Via Ńa unui paşoptist” – Geanina Borcan; 
- „Romanticul” – Anca Sumănaru; 
- „Poetul satiric” – Laura Arsu; 
- „Poetul modern” – Patricia Cotos; 
- „Prezentarea poeziei Umbra lui Mircea. La Cozia” – Romina Petresc. 

A fost amenajată o expoziŃie de carte cu tema „Un alt Young, ieşit din ruinele  
Târgoviştei”  cuprinzând volume din opera autorului şi referinŃe critice, iar elevele: Patricia 
Cotos, Nicoleta Burduhos, Diana Nasta, Laura Hanciu, Claudia Alionescu, Ramona 
Manghiuc, Cristina Muja, Andreea Pantiloiu au recitat poezii şi au citit fabulele care 
constituie o mică dar adâncă „comedie umană” a societăŃii româneşti din prima jumătate a 
veacului XIX.. 
 Medalionul a fost realizat cu sprijinul doamnei profesoare Emilia Kadar; au 
participat la el un grup de profesori din cadrul colegiului şi doamna bibliotecar Lucia 
Oprişa de la biblioteca municipală. 
  
 

 
 



  
 
 

  
 

                          



  
 
            

                        

  
 
 
 



 

      

        


