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TITLUL PROIECTULUI
,,Naparis. Revistă de istorie
şi cultură ialomiţeană’’.
PROIECT FINANŢAT DE
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
Parteneri:
I.Ş.J. Ialomiţa
C.C.D. Ialomiţa
Muzeul Judeţean Ialomiţa
Parteneri media:
Revista Helis
Radio Campus
Antena 1 Slobozia
Domeniul: cultură.
Scopul proiectului:

Revista de istorie şi cultură ialomiţeană,
Naparis, se doreşte o publicaţie care să ne
ducă cu gândul spre cuvintele marelui scriitor român,
Mihail Sadoveanu:

,,Sunt cărţi şi cărţi. Unele sunt destinate pieirii
chiar dintru început, căci nu-s lumină din
lumina umanităţii. Altele sunt destinate
să supravieţuiască atât cât va mai fi om trăitor
sub soare: în acestea se cuprind aspiraţiile şi
idealurile generaţiilor, acestea sunt moştenirea
noastră cea mai bună…’’

Obiectivul general al proiectului
Creşterea volumului de informaţii referitoare
la istoria ţinuturilor ialomiţene,
din cele mai vechi timpuri
până-n zilele noastre.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Scoaterea la iveală, în urma cercetărilor,
a unor informaţii inedite din istoria Ialomiţei.
2. Evidenţierea implicării ialomiţenilor în
evenimentele importante din istoria naţională sau
locală
prin diferite surse istorice.
3. Păstrarea imaginii unor obiceiuri şi
tradiţii ialomiţene pe cale de dispariţie.
4. Strângerea unor informaţii utile pentru publicarea,
în viitor, a unei lucrări dedicate istoriei Ialomiţei.
5. Tipărire a aproximativ 200 reviste/exemplare.
6. Includerea unui număr cât mai mare de profesori
de istorie şi socio-umane în paginile
revistei cu studii şi articole.
Grupul ţintă al proiectului
Profesorii de istorie şi socio-umane
din judeţul Ialomiţa

Rezultatele aşteptate
-Sensibilizarea profesorilor de istorie
şi socio-umane, şi nu numai,
pentru descoperirea istoriei ialomiţene
şi scrierea acesteia.
-Apariţia unei reviste a profesorilor
de istorie şi socio-umane
din judeţul Ialomiţa.
-Popularizarea revistei la nivel judeţean
şi naţional (în mass-media şi pe
site-uri educaţionale).
-Publicarea ulterioară a unei lucrări
despre istoria Ialomiţei.
,,Ne dorim, ca într-o bună zi urmaşii noştri, ialomiţeni,
şi nu numai, să poată continua filele istoriei acestor
ţinuturi, încă din multe puncte de vedere
necunoscută, necercetată sau, poate, doar dată
uitării, o istorie care ascunde pentru moment multe
adevăruri, trăiri,sentimente, acţiuni şi
implicări în marile evenimente
din istoria naţională, care făra istoria Ialomiţei,
cu siguranţă, ar fi mai greu de înţeles şi explicat.’’
Coleg,
Prof. Viorel Dobre.

