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Cezar Stanciu

 Recentele asasinate din Norvegia au îngrozit pe bună dreptate 
opinia publică europeană; presa a lansat numeroase aprecieri 
despre atitudinile sale anti-musulmane, inspirate de extrema 
dreaptă ale asasinului. Cazul ar putea rămâne din fericire singular, 
dar nu putem uita de valul de fobie anti-românească declanşat în 
Italia, după cazul Mailat. Tot din spaţiu nordic însă ne mai putem 
aminti şi de scandalul declanşat de publicarea unor caricaturi 
cu profetul musulman Mohamed într-un ziar danez. În ultimele 
decenii, Europa a devenit un spaţiu cosmopolit, diversitatea etnică 
şi culturală fiind generată în special de migraţia continuă îndreptată 
către ţările vest-europene şi provenită din fostele colonii europene 
din Africa sau Asia, dar şi din Europa răsăriteană, atât înainte cât şi 

Provocările diversităţii
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după căderea comunismului.
 Creşterea numerică a comunităţilor ne-europene ca origine 
s-a tradus printr-o vizibilitate sporită a modului de viaţă diferit, a 
tradiţiilor şi culturii diferite, care deseori au generat reacţii xeno-
fobe, sentimentul ameninţării la adresa identităţii. Generalizarea 
unor atitudini extremiste, rasiste şi xenofobe, este din aceste 
cauze un pericol real cu care se confruntă societatea europeană, şi 
care necesită o luptă lungă şi grea pentru a fi contracarat. Cei mai 
importanţi factori care pot contribui la combaterea unor asemenea 
atitudini sunt, evident, educaţia şi presa. 
 O trăsătură fundamentală a democraţiei, ca sistem politic şi 
social, este pluralismul. În special în Europa de Est, după căderea 
comunismului, democraţia a fost în general înţeleasă doar în 
sensul organizării de alegeri libere, de limitare a puterii factorilor 
politici, ceea ce a dus la perpetuarea unor atitudini retrograde, de 
respingere a diversităţii. Din acest punct de vedere, şi România 
are de înfruntat provocarea pluralismului. Însă funcţionarea 
mecanismelor democratice solicită, în primul rând, acceptarea 

diversităţii, fără de 
care opiniile diferite 
nu se pot dezvolta şi 
afirma. Diversitatea 
şi pluralismul stau la 
temeiul unor valori 
precum respectul faţă 
de celălalt, dialogul 
civilizat şi constructiv, 
şi altele. În absenţa lor, 
mecanismul democratic 
este sufocat şi nu-şi 
poate pune în valoare 
avantajele.
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 În zilele noastre, cea 
mai mare provocare 
la adresa diversităţii şi 
pluralismului provine din 
întâlnirea între culturi 
şi tradiţii diferite, de 
origine extra-europeană. 
Societatea europeană 
trebuie să înţeleagă faptul 
că identitatea sa nu poate 
fi pusă în pericol, călită 
fiind de-a lungul atâtor 
secole şi că din contactul 
cu alte culturi şi civilizaţii 
nu poate rezulta decât o 
sinteză constructivă. În 
istoria europeană, sunt 
nenumărate cazurile în 
care convieţuirea cu alte 
culturi, precum cea arabă 
în Evul Mediu, a contribuit 
la dezvoltarea civilizaţiei 
europene, la împrumuta-
rea unor forme care au fost 
prelucrate în mod creativ, 
ducând la îmbogăţirea 

culturii societăţii europene. Cu atât 
mai mult în condiţiile globalizării, 
izolarea nu poate fi o opţiune. În  
acest sens, presa şi şcoala au misiunea 
de a arăta beneficiile interacţiunii 
între culturi pentru ca, atunci când 
întâlnim diversitatea, să învăţăm din 
aceasta, să ne îmbogăţim orizontul 
cultural, contribuind astfel la crearea 
unui viitor pe baze multiculturale şi 
pluraliste, singurele care pot garanta 
succesul exerciţiului democratic, atât 
la nivel politic, cât şi social.

Şcoala de vară în umbra ruinelor Curţii Domneşti

Alexandra Barbu

 Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene „Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa în parteneriat cu Oficiul de Stat 
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pentru Invenţii şi Mărci a organizat în incinta Muzeului Tiparului şi 
al Cărţii Vechi Româneşti, a treia ediţii a Şcolii de vară pentru Copii 
şi Tineri, sub numele ,,Evrica şi secretele ei”. Aceasta a avut loc 
în perioada 17-19 august 2011, reunind peste 100 de participanţi, 
atât din judeţul nostru,cât şi din judeţele învecinate: Prahova şi 
Bucureşti. Cei prezenti au fost împărţiţi pe grupe de vârstă: 10-12 
ani, 13-15 ani şi 16-24 ani, astfel încât fiecare să afle lucruri potrivite 
vârstei sale.
       Ce este şi ce nu este proprietatea industrială, cum îşi pot proteja 
invenţiile, cum le pot folosi pentru a-şi crea o firmă, informaţii 
despre contrafacere dar şi diferenţa dintre marcă şi design le-au 
fost făcute cunoscute mezinilor, acestea fiind susţinute de către 
lectori specializaţi din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci. Totodată, ei au participat şi la ateliere practice în cadrul 
cărora au confecţionat diferite produse ce vor fi folosite în scop 
umanitar, fiind coordonaţi de Cateluţa Vulpescu şi Maria Andreescu 
alături de care pe parcursul celor trei zile copiii au evidenţiat ideile 
viitoarelor lor afaceri. La finalul lucrărilor, a fost prezentată şi 
viitoarea mascotă a Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte, realizată 
special de cei mici.
       Pe de altă parte tinerii au putut afla informaţii utile despre cum 
îşi pot înfiinţa o afacere, cum o pot proteja, modalităţi de finanţare 
şi de dezvoltare profesională. Prelegerile au fost susţinute de către 
specialişti din cadrul Asociaţiei pentru Educaţie, Antreprenoriat 
şi Leadership,  al Centrului de Consiliere şi Mediere în Carieră, al 
Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii şi Cooperaţia, 
Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Biroul Regional 
Sud  Muntenia, Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare, 
Raiffeisen Bank şi alţii. 
       Şcoala de vara a avut, bineînţeles şi invitaţi speciali. Astfel, Justin 
Capră şi Liviu Minescu au fost cei care au dăruit entuziasm micilor 
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pasionaţi de invenţii, dar şi bucurie prin împărtăşirea experienţei 
lor de creatori.
        Toţi cei prezenţi s-au arătat foarte încântaţi de cele aflate, de 
asemenea, arătându-se dornici să participe şi la ediţiile viitoare ale 
Şcolii de Vară pentru Copii şi Tineri.
 Echipa EUROPE DIRECT Târgovişte mulţumeşte pentru sprijinul 
acordat, dar şi participanţilor pentru interesul lor.

EUROPE DIRECT Târgoviște

susţine dezvoltarea societăţii civile prin 

implicare și comunicare

       Societatea civilă este un factor important al 
comunităţii, deși mulţi nu cunosc rolul decisiv 
pe care îl poate avea în viaţa lor. Asociaţiile 
și fundaţiile doresc să vină în sprijinul 
cetăţenilor  prin programele și activităţile 
pe care le derulează. În acest sens, oamenii 
trebuie să cunoască ONG-urile și domeniul 
în care ele activează. 
Astfel, Centrul EUROPE 
DIRECT Târgoviște a 
avut iniţiativa de a 
aduce împreună aceste 
instituţii și de a le face 
cunoscute publicului 
larg.
 După ce anul 
trecut s-au prezentat, 
anul acesta, în cadrul 
celei de-a doua ediţii 
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a Târgului ONG-
urilor din judeţul 
Dâmboviţa, organizaţiile 
nonguvernamentale 
s-au reunit pentru a 
pune la cale posibile 
strategii și programe 
care să contribuie la 
dezvoltarea comuni-
tăţii. Denumit sugestiv 
ONG-urile redefinesc 
progresul comunității 

prin cooperare în cadru nonformal, evenimen-
tul, care a avut loc în data de 5 octombrie 2011 
în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Ion 
Heliade Rădulescu Târgoviște, a adus împreună 
oameni care vor să schimbe ceva în societatea 
în care trăiesc. Dorind să aducă în atenţia lor 
o noutate, dar și pentru a promova metodele 
nonformale, organizatorii au pregătit întâlnirea 
sub forma unei Cafenele publice, metodă 

eficientă de discuţie, 
care îmbină utilul cu 
plăcutul, desfășurată 
pentru prima dată în 
judeţul Dâmboviţa.
 Având diferite 
specializări și marea 
dorinţă de implicare, 
invitaţii au participat 
la mai multe ateliere 
de lucru unde au 
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putut să facă schimb 
de experienţă și să-și 
expună opinia cu privire 
la diferite  subiecte 
arzătoare pentru cate-
goria din care fac parte. 
Temele tratate au 
cuprins: metode pentru 
atragerea sprijinului 
autorităţilor locale, 
utilitatea metodelor 
nonformale în activi-
tatea ONG-urilor, impactul proiectelor de 
incluziune socială asupra grupului ţintă, meto-
de pentru atragerea tinerilor către voluntariat 
în cadrul unei organizaţii, cum pot fi combătute 
eficient stereotipurile de către ONG-uri, relaţia 
instituţiilor cu membri comunităţii, soluţii 
pentru o manageriere mai bună a resurselor 
naturale în cadrul activităţilor societăţii civile, 
exemple de bună practică și idei de acţiuni 
în folosul comunităţii. 
Toate acestea au 
stârnit interesul partici-
panţilor, care au 
împărtășit experienţa 
lor, propunând soluţii 
care pot fi aplicate 
practic. 
 Toate aceste teme 
au avut și un follow-up, 
întrucât, după tratarea 
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lor,  reprezentanţii organizaţiilor s-au împărţit 
în echipe pentru a dezvolta o idee de proiect 
care pe viitor s-ar putea concretiza. Și pentru 
ca ideea să persiste, au împărtășit-o cu restul 
colegilor...
 Pentru a aduce în atenţia publicului larg 
activităţile şi oportunităţile pe care ONG-
urile le oferă, au fost amenajate standuri de 
prezentare în Piața Tricolorului din centrul 
Târgoviştei, unde reprezentanţi ai asociaţiilor 
participante la eveniment au putut să facă şi 
unele aplicaţii practice.

 Astfel s-a desfășurat 
cea de-a doua ediţie a 
Târgului ONG-urilor din 
judeţul Dâmboviţa, sub 
egida EUROPE DIRECT 
Târgoviște. Echipa 
mulţumește tuturor 
participanţilor, sperând 
că vor pune în practică 
ideile culese cu această 
ocazie.

Voluntari în slujba comunităţii

Denisa Sima

 Sărbătorile, fie ele de Crăciun, fie Pascale, au fost, sunt şi vor 
fi întotdeauna un prilej de bucurie pentru noi, o şansă să fim mai 
buni şi să îi ajutăm pe ceilalţi.
 În cadrul acestor sărbători, spectacolele umanitare aproape 
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că au devenit tradiţii pentru voluntarii Centrului EUROPE DIRECT 
Târgovişte. 
 Ziua de 21 decembrie 2010 a găzduit şi de această dată 
spectacolul umanitar cu tema „Cum petrec de Crăciun popoarele 
Europei”. Acest eveniment s-a desfăşurat la Clubul Studenţilor 
găzduind nu mai puţin de 400 de persoane. Scopul principal al 
manifestării a fost adunarea de fonduri pentru construirea unei 
biserici în incinta Penitenciarului Mărgineni dar au primit sprijin şi 
cei de la Şcoala Specială din Târgovişte şi copii proveniţi din familii 
cu posibilităţi materiale reduse. Programul artistic a fost susţinut 
de artişti locali sau proveniţi din diferite instituţii de învăţământ. 
Tinerii de la Centrul de Reeducare Minori Găeşti nu au fost excluşi, 
ei au susţinut un mini – recital de colinde iar drept răsplată au primit 
daruri specifice Crăciunului. Publicul a aplaudat grupul de copii 
făcându-i să se simtă în sânul unei mari familii calde şi iubitoare.
 A trecut şi sărbătoarea Crăciunului şi iată-ne in luna aprilie când 
voluntarii de la Târgovişte pregătesc o altă surpriză cetăţenilor: 
Spectacolul Umanitar „Carte fără frontiere”. În data de 20 aprilie 
2011 se desfăşoară această activitate cu ocazia Sfintelor Sărbători 
Pascale. De această data tema a fost „Târgovişte – Castellon Carte 
fără frontiere”, având ca scop o donaţie de cărţi pentru românii din 
Spania. 
 Această temă a atras foarte mulţi oameni care au donat 
bucuroşi cărţi atât înainte de spectacol cu câteva zile, poate câteva 
ore, cât şi în timpul spectacolului. Astfel viitoarea biblioteca a prins 
viaţă crescând în volume... 
 Partea artistică a fost susţinută de trupe precum SuprreM, 
Corul Centrului de Reeducare Găeşti, Formaţia Penitenciarului 
Mărgineni, Corul Penitenciarului Târgşor, Ansamblul ONIRO al 
Comunităţii elene din Târgovişte, Ansamblul ZAEDNO al Asociaţiei 
bulgarilor din Târgovişte, Şcoala Micilor Vedete şi alţii. Totodată, 
voluntarii Centrului EUROPE DIRECT împreună cu persoane private 
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de libertate au confecţionat produse handmade şi au realizat 
o foarte frumoasă expoziţie cu acestea. Obiectele puteau fi atât 
admirate cât şi cumpărate.
 Nici anul acesta nu trece neobservat şi auzim din nou de 
Voluntariatul EUROPE DIRECT care pregătesc un alt spectacol, o 
altă surpriză poate mai frumoasă decât celelalte. De această dată 
evenimentul se numeşte „European Christmas Tree Decoration 
Exchange” şi vizează realizarea şi schimbul de podoabe pentru 
Pomul de Crăciun lansat de Centrul Europe Direct Llangollen din 
Marea Britanie, acesta se va desfăşura până la sfârşitul anului 2011. 
 Voluntariatul Târgovişte a primit decoraţii de la instituţiile 
înscrise în program, iar o parte din ele sunt destinate realizării 
pomului de Crăciun şi demarării unui spectacol umanitar, în 
colaborare cu instituţiile înscrise în proiect. Copiii din şcoli, în special 
cei din ciclul primar, sunt încurajaţi să lucreze astfel de podoabe. 
Fiecare şcoală implicată va realiza ornamente pentru pomul de 
Crăciun şi va trimite câte un pachet fiecărei şcoli din UE implicate în 
proiect, acestea din urmă vor face acelaşi lucru. Astfel, toate şcolile 
participante vor trimite câte un pachet fiecărei instituţii partenere 
şi va primi un pachet de la fiecare dintre acestea. 
 Anul trecut s-a realizat cel mai mare schimb, având un număr 
foarte mare de centre participante şi 130 de şcoli.
 Aşteptăm cu nerăbdare rezultatele evenimentului de anul 
acesta.

Spor la treaba!
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