
SEBEȘ: MANIFESTÃRI CULTURALE DEDICATE 

POETULUI MIHAI EMINESCU 

  

Onorând Ziua Culturii Naţionale, Municipiul Sebeş a marcat debutul anului 

centenar printr-o serie de manifestãri culturale de excepţie, închinate poetului 

naţional Mihai Eminescu, care s-au bucurat de prezenţa unui public cald și numeros, 

de diferite vârste, dovedind, încã o datã în plus, cã Mihai Eminescu şi opera sa, care 

ne-au unit, nu au vârstã. 

Manifestãrile dedicate poetului Mihai Eminescu au debutat luni, 15 ianuarie 

2018, cu un moment omagial, desfãşurat într-un cadru plãcut, cald, emoţionant, la 

umbra bustului amplasat în Piaţa Micã a oraşului. Pe accentele imnului naţional au 

fost depuse coroane de flori şi au fost aprinse candele întru amintirea celui dintâi 

clasic al literaturii române. În prezenţa unui public numeros, de peste 200 de 

persoane (elevi, profesori, învãţãtori, oameni de culturã, oficialitãţi locale), primarul 

Sebeșului, Dorin Nistor, a punctat importanţa momentului, precum şi valoarea operei 

eminesciene, moment completat, în mod spontan, prin recitãrile susţinute de elevii 

şcolilor locale. 

Sub semnul dorului de Eminescu, într-o întâlnire de suflet, gãzduitã de sala de 

spectacole a Centrului Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş, interpretul Cristofor Aldea 

Teodorovici, fiul îndrãgiţilor artişti Doina şi Ion Aldea Teodorovici, ne-a cântat dorul 

de Basarabia, de unitate spiritualã şi naţionalã, mândria de a fi români, de a cinsti 

limba română. 

Seria manifestãrilor culturale a continuat cu ,,Seara Eminescu”, o întâlnire 

literarã, ajunsã la cea de-a patra ediţie, în cadrul cãreia au evoluat elevi ai Liceului 

Tehnologic Sebeș îndrumați de prof. Sanda Burță, scriitori şi interpreţi locali, corul 

Centrului de Zi aparținând SPAS Sebeș, coordonat de doamna Rafila Maniu, 

eveniment organizat de Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, în parteneriat 

cu Primãria şi Consiliul Municipiului Sebeş, Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş, 

Biblioteca Municipalã ,,Lucian Blaga” Sebeş şi Cenaclul Literar ,,Lucian Blaga” Sebeş. 

Sãptãmâna Eminescu va continua, la Sebeș, cu o mini-caravanã culturalã, 

organizatã de Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş într-o serie de unitãţi şcolare, cu 

scopul popularizãrii mesajului operei eminesciene şi în rândul tinerei generaţii. 

Conştienţi cã lumea de astãzi, dar mai ales cea de mâine, nu poate exista fãrã 

memoria înaintaşilor, factorii decizionali locali, secondaţi de Centrul Cultural ,,Lucian 

Blaga” Sebeş şi asociaţiile culturale locale, vor organiza, pe întreg parcursul anului 

2018, o serie de manifestãri închinate anului centenar. La Sebeş vor poposi oameni 

de culturã, profesori universitari, academicieni, vor fi organizate momente omagiale, 

sesiuni de comunicãri, expoziţii şi lansãri de carte, toate aşezate sub semnul anului 

centenar. 


