Raport de activitate
2016

Despre noi


Misiune




Credem că educația este cel mai important motor al dezvoltării unei comunități.
Vrem să contribuim la maturizarea societății urbane, fiind conștienți că aceasta se
realizează prin cunoașterea și reconcilierea cu trecutul său, păstrarea patrimoniului
moștenit de la generațiile anterioare și promovarea valorilor pozitive ale
prezentului.

Valori


Valorile care stau la baza activității noastre sunt responsabilitatea, toleranța și
seriozitatea. Dorim ca prin proiectele pe care le desfășurăm să readucem în prim
plan identitatea comunităților în care trăim, bazată pe un caracter meritocratic, în
care încrederea în celălalt și în capacitatea de a crea un mediu cât mai bun pentru
generațiile viitoare să fie o constantă.

Obiectivele AEDU


Păstrarea și dezvoltarea patrimoniului urban, prin proiecte care să aducă în
prim-planul locuitorilor importanța moștenirii trecutului și să revalorifice
elemente și clădiri cu importanță arhitecturală și istorică;



Promovarea istoriei urbane, prin publicarea de studii, cărți, albume și broșuri,
editarea de platforme online și dezvoltarea turismului urban;



Organizarea de activități educaționale și culturale în domeniul istoriei,
dezvoltării durabile și protecției drepturilor omului.

Participare la emisiunea „Povești nespuse”
În februarie 2016, am
discutat cu Victor Preda, în
cadrul emisiunii „Povești
nespuse” de la Valea Prahovei
TV, despre cum trăiau
ploieștenii de altădată și despre
distracțiile orașului lui „ce
bei?”.
Emisiunea
poate
fi
urmărită la link-ul de mai jos
(este necesară conexiune la
internet):
Povești nespuse – Cum se
distrau ploieștenii de altădată

Ediția a II-a a volumului „Orașul sacrificat.
Al Doilea Război Mondial la Ploiești”
În primăvara acestui an, am publicat
ediția a doua, revizuită și adăugită, a cărții
Orașul sacrificat. Al Doilea Război
Mondial la Ploiești. Volumul de istorie
urbană și socială urmărește viața de zi cu zi
a orașului și a locuitorilor săi între 1939–
1944.

Prima ediție a apărut în octombrie
2014 și, în mai puțin de un an și jumătate,
întreg tirajul a fost epuizat.

Publicarea cărții „Cât de frumos poate fi un
oraș urât. Povești și amintiri din Ploiești”
Volumul colectiv cuprinde 13 istorii
personale, toate având ca protagonist
Ploieștiul de azi sau de altădată. Poveștile
surprind locuri din oraș precum bulevardul,
centrul istoric dispărut, gările ori case din
diferite colțuri și traversează aproape toate
deceniile secolului al XX-lea.
Cât de frumos poate fi un oraș urât.
Povești și amintiri din Ploiești este primul
titlu din colecția „Memento” și a fost
publicat în urma lansării de către AEDU a
unui concurs de manuscrise.

Dublă lansare a cărții „Cât de frumos poate fi
un oraș urât. Povești și amintiri din Ploiești”
Volumul a fost lansat mai
întâi pe 22 aprilie a.c. în
capitală,
la
Muzeul
Municipiului București „Palatul
Suțu”.

Sâmbătă, 23 aprilie 2016,
la Muzeul Județean de Artă „Ion
Ionescu-Quintus” din Ploiești, a
avut loc lansarea cărții în fața
publicului ploieștean (foto). Neam bucurat să-i avem alături pe
cei mai mulți dintre autorii care
au acceptat provoarea noastră.

La „Dialog 100%” despre volumul „Cât de
frumos poate fi un oraș urât”
La emisiunea „Dialog
100%” moderată de Claudius
Dociu, Oana Purice și Lucian
Vasile au vorbit despre Cât de
frumos poate fi un oraș urât și
despre bucuria de a fi lucrat la
acest volum.
Emisiunea
poate
fi
urmărită la link-ul de mai jos
(este necesară conexiune la
internet):
Dialog 100%

Interviu acordat agenției Mediafax despre
importanța zilei de 10 mai
În luna mai am acordat un interviu
agenției de știri Mediafax în care am discutat
despre semnificația zilei de 10 mai în
societatea românească:
„De-a lungul domniilor regilor Carol I,
Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai I, ziua de
10 mai a fost un simbol al identităţii naţionale,
consfinţind importanţa Coroanei în viaţa
statului român. Practic, un secol de istorie al
României este profund marcat de însemnătatea
acestei zilei.”
Interviul complet poate fi citit pe site-ul
Mediafax.

Prezentarea volumelor AEDU la CARP Ploiești
cu ocazia Zilelor Ploieștilor
În data de 26 mai 2016, la
CARP Ploiești, a avut un
eveniment
dedicat
istoriei
orașului Ploiești.
Cu această ocazie, AEDU a
fost prezentă prin Lucian Vasile,
care a vorbit despre cele două
cărți apărute în ultimii ani sub
egida asociației.
Evenimentul a coincis cu
expoziția de colaje și pictură
„Amintiri
din
Ploieștiul
interbelic”, realizată de Ion
Ioniță și Adrian Zagorodnei.

Prezentarea „România în cel de-al Doilea Război
Mondial” la Liceul German „Goethe”
Pe 2 iunie 2016, AEDU a participat
la susținerea proiectelor realizate de către
elevii din clasa a XII-a cu predare în
limba germană de la Liceul German
„Goethe” din București.
Evenimentul a marcat finalul unui
proiect început în decembrie 2015 cu o
prezentare despre implicarea României în
al Doilea Război Mondial, realizată de
către Lucian Vasile. Scopul proiectului a
fost o mai bună cunoaștere de către tineri
a istoriei României din timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.
Proiectul s-a desfășurat cu sprijinul
Fundației Hanns Seidel România.

Tururi istorice ale Ploieștilor

În vara acestui an am reluat
turul istoric „La pas prin
trecutul Ploieștilor”.
Plimbările organizate de
AEDU au beneficiat de interes
semnificativ
din
partea
ploieștenilor și a celor pasionați
de istoria acestui oraș.
Foto: turul istoric din 4
iunie 2016.

Proiectul „Ploieștiul își aduce aminte”
Conferința susținută de Octav Bjoza (fost deținut politic)
Pe 7 august, Octav Bjoza
(fost deținut politic și președinte
al AFDPR) a susținut o
conferință despre experiența sa
carcerală în închisorile politice
din România comunistă.
Evenimentul a avut loc la
Muzeul Județean de Artă „Ion
Ionescu-Quintus” din Ploiești și
a făcut parte din proiectul
„Ploieștiul își aduce aminte”,
realizat de AEDU cu sprijinul
Fundației Konrad Adenauer.

Proiectul „Ploieștiul își aduce aminte”
Vizite la fostele închisori comuniste Jilava și Pitești
Pe 20 august și 24 septembrie au
fost organizate două vizite la fostele
închisori comuniste Jilava și Pitești
(foto).
Peste 30 de persoane din Ploiești,
București și Onești au avut ocazia să
viziteze cele două „locuri ale memoriei”
marcante pentru istoria comunismului
românesc.
Evenimentele au fost organizate în
cadrul proiectului „Ploieștiul își aduce
aminte”, realizat de AEDU cu sprijinul
Fundației Konrad Adenauer România.

Proiectul „Ploieștiul își aduce aminte”
Conferința „Ploieșteni în închisorile comuniste”
Pe 18 septembrie, istoricul
Lucian Vasile a susținut conferința
„Ploieșteni
în
închisorile
comuniste”, în care au fost
prezentate pentru prima dată
poveștile unor ploieșteni care au fost
victime ale represiunii regimului
totalitar între 1945–1964.
Evenimentul a avut loc la
Muzeul Județean de Artă „Ion
Ionescu-Quintus” și a făcut parte din
proiectul „Ploieștiul își aduce
aminte”, organizat de AEDU cu
sprijinul
Fundației
Konrad
Adenauer.

Tururi urbane pentru grupele „Cursului
Foto Ploiești”
În 2016 am continuat să
realizăm tururi urbane în diferite
zone ale orașului Ploiești pentru
participanții la Cursul Foto
organizat de Sorin Petculescu.
Astfel, alături de grupele 12,
13 și 14 (foto) am explorat zonele
istorice ale localității și am discutat
despre
importanța
fotografiei
urbane ca document istoric.

AEDU în expoziția națională „România în
Marele Război”
Luna septembrie a adus o
premieră în activitatea AEDU: prima
implicare într-un proiect expozițional.
Mai multe obiecte din colecția
AEDU și reproduceri după ilustrate
aflate în patrimoniul asociației au fost
incluse
în
expoziția
națională
„România în Marele Război”, dedicată
implicării României în Primul Război
Mondial (1916-1918).
Expoziția poate fi vizitată la
Muzeul Național de Istorie a României
între 15 septembrie 2016 – 15 martie
2017.

În „Dialog 100%” despre proiectul
„Ploieștiul își aduce aminte”
În data de 7 octombrie, istoricul Lucian Vasile a fost invitatul
lui Claudius Dociu în emisiunea „Dialog 100%”. Tema întâlnirii a
reprezentat-o proiectul „Ploieștiul își aduce aminte”, care a urmărit
să readucă în atenția comunității ploieștene impactul represiunii
comuniste asupra locuitorilor acestui oraș și să păstreze memoria
victimelor regimului totalitar.
Emisiunea poate fi urmărită la link-urile de mai jos (este
necesară conexiune la internet):
Dialog 100% Partea 1 / Partea 2

Calendarul de birou 2017 „Ploieștii de
altădată”
Anul 2016 a adus și publicarea
primului calendar AEDU. Sub titlul
„Ploieștii de altădată”, acesta reunește
ilustrate inedite cu clădiri-simbol ale
orașului, precum Gara de Sud,
Primăria Veche ori Liceul de Băieți
„Sfinții Petru și Pavel”.
Toate imaginile din calendarul
sunt reproduceri de calitate ale unor
cărți poștale din colecția AEDU.
Calendarul a fost tipărit într-un
tiraj limitat.

Diplomă pentru activitatea AEDU
Asociația pentru Educație
și Dezvoltare Urbană a fost
premiată în cadrul Galei
Comunității Prahovene pentru
activitatea sa în domeniul
istoriei locale și al promovării
memoriei orașului lui „ce bei?”,
al Miței Baston și al Aurului
Negru.
Gala a fost organizată de
Fundația Comunitară Prahova,
iar nominalizarea AEDU a
venit din partea jurnalistului
Claudius Dociu.

Prelegere la Colegiul Național „Mihai Viteazul”
din Ploiești
În data de 29 noiembrie, istoricul
Lucian Vasile a susținut la Colegiul
Național „Mihai Viteazul” o prelegere
despre ploieștenii care au fost victime
ale represiunii comuniste între 1945–
1964. Evenimentul a avut loc în cadrul
manifestărilor dedicate aniversării a 98
de ani de la Marea Unire, organizate de
catedra de istorie a CNMV.
Prelegerea a venit în continuarea
proiectului „Ploieștiul își aduce aminte”.
Cei peste 100 de participanți au aflat
poveștile unor ploieșteni de vârste
diferite, din medii distincte și cu opțiuni
politice diferite care au fost victime ale
represiunii comuniste.

7 ani de RepublicaPloiesti.net
În luna august, platforma online de
istorie locală RepublicaPloiesti.net a împlinit
7 ani de activitate.
În cursul anului 2016, pe această
platformă au fost publicate următoarele
articole:



Recviem pentru un spital



Moștenirea uitată a lui Mendel Predingher



Cum voia Ceaușescu să transforme orașul Ploiești



De la Sala Odeon la teatrul „Toma Caragiu”



Top 10 clădiri dispărute ale orașului Ploiești



Cum s-a sărbătorit Crăciunul la Ploiești în ultimii 100 de ani



Strania istorie a cimitirului sovietic de la Ploiești



O casă ploieșteană a arhitectei Violeta Popescu-Cotești



Jafurile și crimele Armatei Roșii la Ploiești



Cum a fost afectat Ploieștiul de cutremurul din 1940



Evenimentele din 22 decembrie 1989 la Ploiești



Miss 1929 la Ploiești

Documentarea istoriei ploieștene
În 2016, colecția AEDU
completată cu:

a fost

•

64 cărți poștale

•

93 de poze și negative

•

68 de alte ilustrate

•

Cca 350 de documente (broșuri,
ziar, facturi, chitanțe, bonuri,
diplome, tipizate, acțiuni, note,
manuscrise, acte)

•

20+ obiecte (cutii, sticle, plăci)

Asociația pentru Educație și Dezvoltare
Urbană
Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați fost alături!

Membri: Lucian Vasile, Oana Purice, Ion Vasile

Website: www.DezvoltareUrbana.org
E-mail: contact@dezvoltareurbana.org

Facebook: www.facebook.com/DezvoltareUrbana
CIF: 31673872
Cont: RO76BRDE300SV09186173000

