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Aceasta este denumirea sub care elevii Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” și-au dat
întâlnire astăzi – 15 septembrie – în sala de festivități a școlii pentru a sărbători ZILELE
EUROPENE ALE PATRIMONIULUI. Activitatea face parte din direcțiile de acțiune ale
echipei de elevi care implementează proiectul Euroscola 2017.
În deschidere prof. dr. Carmen Chira, coordonatoarea proiectului Patrimoniul
European în mâinile tinerilor (European Heritage in Young Hands) înscris în concursul
național Euroscola ediția a X-a, care se desfășoară sub titlul generic “Rolul patrimoniului
românesc în consolidarea identității europene”, le-a vorbit participanților despre importanța
marcării Zilelor Europene ale Patrimoniului, despre istoricul și obiectivele sale.
A onorat cu prezența la eveniment dl. prof. dr. Mircea PAȘCA – consilier la Direcția
pentru Cultură a Județului Bihor care a realizat o prezentare despre rolul culturii în procesul
de creare a identități europene și însemnătatea patrimoniului european în formarea identităţii
europene. În urma prezentării elevii și-au creat o imagine clară și asupra relației dintre
patrimoniul cultural local, național și cel european.
Ca urmare a mini-cercetărilor efectuate, elevele Adela Fărcuța, Oana Mustrață și Iulia
Pop au prezentat aspect relevante referitoare la diferitele tipuri de patrimoniu, clădirile Art
Nouveau din Oradea și, desigur, Palatul “Vulturul Negru”.
În încheierea activității elevii au avut prilejul să identifice elementele Art Nouveau
precum și alte trăsături caracteristice de pe fațadele Palatului “Vulturul Negru” pe parcursul
vizionării unui scurt film documentar.
Expoziția de fotografii INTERFERENȚE – Palatul “Vulturul Negru” ieri și azi a
încununat evenimentul de astăzi al lăzăriștilor.
Evenimentul s-a încheiat prin cuvântul dl. director prof. Gheorghe Tirla care a
remarcat interesul elevilor față de obiectivul de patrimoniu Palatul “Vulturul Negru” și a
subliniat faptul că prin această activitate elevii au fost ajutați să descopere comori care se află
extrem de aproape de ei, dar a căror existență le era, poate, necunoscută.
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