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2017

 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.

Despre noi

 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
expoziția
națională
„Comunismul
în România”
În cadrul expoziției „Comunismul în România” organizată de Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și Konrad
Adenauer Stiftung la Biblioteca Națională din București au fost expuse de-a
lungul anului 2017 două vitrine cu obiecte din patrimoniul AEDU.

Apariție la
emisiunea
„Povești
nespuse”
În februarie 2017, am discutat cu Victor Preda, în cadrul emisiunii „Povești
nespuse”, despre viața în Bucureștiul din vremea Primului Război Mondial.
Emisiunea a fost difuzată pe postul BucureștiTV și poate fi urmărită și pe pagina
de facebook a Asociației pentru Educație și Dezvoltare Urbană.

Seria de
magneți
dedicată
Ploieștiului
Martie 2017 a venit cu o serie limitată de magneți de frigider prin care ne-am
dorit să aducem mai aproape de timpurile noastre clădirile-simbol ale Ploieștiului
vechi.

Participare la
târgul de carte
din Ploiești

Între 29 martie – 2 aprilie
2017, AEDU a participat la târgul
de carte organizat de Casa de
Cultură „Ion Luca Caragiale” a
municipiului Ploiești în parcul
„Nichita Stănescu” din localitate.
Am reușit astfel să aducem în
atenția publicului ploieștean
titlurile apărute sub egida AEDU.

Participare la
emisiunea
„Dialog
100%”
Vineri, 31 martie 2017, istoricul Lucian Vasile a discutat împreună cu
Claudius Dociu, la emisiunea Dialog 100%, despre primul album dintr-o istorie
ilustrată a orașului Ploiești, dar și despre multe alte proiecte AEDU. Înregistrarea
emisiunii poate fi vizionată la linkul următor: „Dialog 100% - 31martie2017”.

Publicarea
albumului
„Ploieștii în
Marele Război.
1916-1918”

Albumul cuprinde peste
100 de imagini care spun
povestea orașului în timpul
Primului Război Mondial, cu
accent pe cei aproape doi ani de
ocupație.
Informația
care
însoțește ilustrațiile este sinteza
unei cercetări a epocii atât în
arhive și studii de specialitate,
cât și în memorialistică și presa
vremii,
surprinzând
astfel,
dincolo de evenimentele care au
marcat cei trei ani, și atmosfera
care domina străzile Ploieștilor
cu un secol în urmă.
Albumul este a treia
apariție editorială sub sigla
AEDU și prima dintr-o istorie
ilustrată a Ploieștilor.

Lansarea
albumului
„Ploieștii în
Marele Război.
1916 – 1918”
Pe 8 aprilie 2017 a avut loc lansarea albumului la Muzeul Județean de Artă „Ion
Ionescu-Quintus” din Ploiești. Evenimentul s-a remarcat atât prin numărul mare al
participanților, cât și prin prezența a șapte membri ai asociației de reconstituire istorică
Deutsches Freikorps. Aceștia au prezentat echipamentul armatei germane din urmă cu
un secol și au exemplificat o serie de comenzi și mișcări, spre entuziasmul celor din sală.

Turul ghidat
„Un secol și
ceva de istorie
ploieșteană”
În 2017 am pornit al doilea tur istoric adresat celor care vor să descopere trecutul
orașului. „Un secol și ceva de istorie ploieșteană” este o incursiune printre case din alte
vremuri și povești din epoci diferite. Participanții au prilejul să afle despre orașul
cosmopolit din urmă cu un veac și despre minoritățile care i-au marcat existența, pot
vedea unde au locuit Țarul Rusiei și alți membri ai curții imperiale și pot descoperi
poveștile de viață ale unor oameni care au cunoscut totalitarismele secolului XX.

Dezbaterea
interactivă
„De ce ne este
drag
Ploieștiul?”

AEDU a participat pe 11
mai 2017 la dezbaterea
interactivă „De ce ne este drag
Ploieștiul?”, prilej cu care am
discutat
despre
pasiunea
comună pentru Ploiești și
despre cum s-a ajuns ca istoria
localității noastre să fie
subiectul
unor
inițiative
culturale și educative.
Evenimentul a avut loc în
sala „Marea Unire” a Palatului
Culturii și a fost organizat de
Consiliul Județean Prahova
prin Centrul Județean de
Cultură, Cenaclul de Arte
Plastice ARCADE și AEDU.

8 ani de
RepublicaPloiesti
.net
Pentru a marca cei 8 ani de activitate ai platformei RepublicaPloiesti.net, în august
2017, am organizat trei evenimente: lansarea ediției a doua a concursului de
manuscrise, organizarea unui tur istoric și proiecția documentarului „Bogota Change”
la Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus” (foto).

Tur urban
pentru Curs
Foto Ploiești
În 2017 am continuat să realizăm tururi urbane în diferite zone ale
orașului Ploiești pentru participanții de la Cursul Foto organizat de Sorin
Petculescu. Astfel, alături de grupele 15, 16 și 17 (foto) am explorat zonele
istorice ale localității și am discutat despre importanța fotografiei urbane ca
document istoric.

Despre Ploiești
la podcast-ul
Zaiafet
În septembrie 2017, Lucian Vasile a fost invitatul lui Horia Sarghi la podcastul
Zaiafet, unul dintre principalele canale românești de YouTube dedicate istoriei. Am
discutat despre Ploieștiul din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar și despre
alte subiecte legate de trecutul acestui oraș. Emisiunea poate fi urmărită pe canalul
Zaiafet.

Calendarul
„Ploieștiul de
ieri”
În 2017 am continuat tradiția publicării calendarului de birou. Sub titlul
„Ploieștii de ieri”, acesta reunește ilustrate inedite cu clădiri-simbol ale orașului,
precum Hora Țărănească, Pasajul Cooperativa ori Vila Max Schapira.
Toate imaginile din calendar sunt reproduceri de calitate ale unor cărți
poștale din colecția AEDU. Calendarul a fost tipărit într-un tiraj limitat.

Tururi istorice
în București

Anul acesta am continuat să organizăm, la cerere, tururi istorice în București
pentru turiști sau studenți străini. Aceștia au putut descoperi povestea clădirilor
emblematice ale capitalei, precum și a locurilor mai puțin cunoscute, dar încărcate de
istorie.

Cartea
„Case, străzi și
oameni din
Ploieștiul de
altădată”

În decembrie am publicat
volumul „Case, străzi și oameni din
Ploieștiul de altădată”. Cel de-al
doilea volum al colecției „Memento”
reunește unsprezece povești despre
dramele
deportării
membrilor
comunității germane, despre spaima
confiscării casei construite în ani de
trudă,
despre
experiența
bombardamentelor și a cutremurului
celui mare, dar și despre reușita
primului festival de jazz din România,
despre emoțiile primei zile de școală și
ale revederii orașului demult părăsit
sau despre micile bucurii cotidiene ale
deceniilor trecute, din care nu lipseau
plimbarea pe Bulevard, înghețata de
un leu sau filmele văzute pe furiș la
cinematografele orașului.

Lansarea cărții
la București

Prima lansare a volumului „Case, străzi și oameni din Ploieștiul de altădată” a
avut loc vineri, 15 decembrie 2017, la Omega House din București. Evenimentul
s-a bucurat de prezența majorității autorilor, dar și de un public numeros.

Lansarea cărții
la Ploiești

Lansarea de la Ploiești a volumului „Case, străzi și oameni din Ploieștiul de
altădată” a avut loc duminică, 17 decembrie, în foaierul Muzeului Județean de
Artă „Ion Ionescu-Quintus”. Ne-am bucurat să-i avem alături pe o parte dintre
autorii prezenți în carte, care și-au împărtășit experiențele unui public numeros.

Conservarea
memoriei
orașului Ploiești
Colecția AEDU s-a mărit în anul 2017, prin achiziții și donații, cu: 31 de
cărți poștale, 84 de fotografii, 307 documente și peste 50 de alte obiecte (sticle
vechi, cărți, reviste, ziare, planșe, plachete, cutii etc). Toate acestea au ca temă
istoria orașului Ploiești.

Asociația pentru
Educație și
Dezvoltare
Urbană

Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături și vă așteptăm să
urmăriți și să participați la proiectele AEDU din anul următor!
Membri: Lucian Vasile, Oana Purice, Ion Vasile
Website: www.DezvoltareUrbana.org
E-mail: contact@dezvoltareurbana.org
Facebook: www.facebook.com/DezvoltareUrbana

