Poezia și Muzica sufletului
Proiect cultural online derulat de Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”
Perioadă de desfășurare: octombrie - decembrie 2020

,,Poezia şi muzica sunt două surori divine, menite de zei să meargă totdeauna mână în mână
ca, prin îndoit farmec, să minuneze pe muritori” (Ion Luca Caragiale)

Argument
Fiecare persoană îi poate da poeziei și muzicii, propria definiție. În funcție de starea pe care o
avem, muzica ne dictează soundtrack-ul unei zile, iar poezia ne trezește acea emoție puternică și ne
obligă să ne oprim din ritmul nebun al existenței și să alegem bucuria și frumusețea vieții.
Cu ajutorul versurilor, muzica dobândește o semnificație complexă, fiind transformată de ideea
poetică într-o adevărată bijuterie muzicală care ne încântă la orice pas.
Ar fi o greșeală să nu știm cui datorăm aprecierea și recunoștin ța noastră, atunci când ne
bucurăm de cele două creații, atât literară, cât și muzicală și nu în țelegem acel mesaj poetic care ne
poartă ca o adiere de briză, lăsându-ne pradă amintirilor.
Invităm prietenii bibliotecii la un nou proiect online, unde poezia dialoghează cu muzica, unde
versurile memorabile ale poeților noștri: Mihai Eminescu, George Topârceanu, George Bacovia, Vasile
Alecsandri... și alți titani ai poeziei românești, creează acea legătură emoționantă cu ascultătorul și unde
artiști consacrați aduc linia melodică spre încântarea tuturor.

Scop
Prin acest proiect ne dorim să expunem multiple variante de abordare a poeziei în domeniul
muzical, relația de interdependență dintre cele două creații și o ocazie de a ne onora poe ții clasici și
contemporani, precum și artiștii care aleg versurile poeților noștri în compozițiile proprii.

Obiective
- atribuirea unui rol important literaturii și muzicii în formarea educației estetice a publicului tânăr;
- dezvoltarea limbajului poetic, al gustului pentru frumos și creație literară;
- promovarea poeziei și muzicii în rândul utilizatorilor bibliotecii.
Grup țintă
Proiectul este destinat utilizatorilor actuali și potențiali, fără limită de vârstă.
Locul de desfășurare
În mediul online, pe pagina de facebook Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”.

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului
- resurse umane: utilizatori activi și potențiali, bibliotecari;
- resurse materiale: cărţi, documente audio-video, calculator.

Concluzii
Să ne bucurăm de poeții noștri și de versurile scrise cu condeiul inimii, de interpre ții care au
adus emoția și sensibilitatea versurilor prin cântec pe marile scene ale lumii.
Poeții și artiștii noștri și-au câștigat dreptul la nemurire, nouă nu ne rămâne decât să ne întoarcem în
timp și să ne bucurăm de poezia sufletului și de frumusețea cântecului românesc.

22.09.2010

