2020: Raport de activitate
Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană

Despre noi
Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană (AEDU) este o organizație nonguvernamentală, non-profit, înființată în mai 2013.
Punctul de plecare al asociației a fost platforma online de istorie locală
RepublicaPloiesti.net. După 4 ani de activitate, am decis să facem mai mult pentru comunitățile
urbane, fără a ne limita la un oraș anume. Astfel, deoarece concretizarea proiectelor noastre
presupunea o formă juridică, a luat ființă AEDU.
Cu toate că a pornit de la o inițiativă online, în prezent RepublicaPloiești.net este doar
unul dintre proiectele asociației. De-a lungul anilor, AEDU a publicat cărți și albume, a organizat
tururi istorice și a dezvoltat proiecte educaționale.

Turul „Plăcerile Ploieștilor și
alte istorii de altădată”
În 2020 am organizat al cincilea
tur istoric al Ploieștilor, traseu care se
concentrează în jurul mahalalei Sfânta
Vineri. În cadrul său, discutăm despre
moravurile și cancanurile din orașul
interbelic, despre multe clădiri care au
supraviețuit vremurilor, dar și despre
câteva care au dispărut, și, bineînțeles,
evocăm unele povești de viață desprinse
parcă din filme de acțiune.
Toate edițiile s-au desfășurat cu
respectarea măsurilor de siguranță
prevăzute de autorități.

Interviu pentru platforma AiciAStat.ro

În primăvară am discutat cu Ana
Rubeli de la AiciAStat.ro despre
Ploiești și istoriile sale, proiectele
AEDU și multe altele.

Interviul poate fi citit pe platforma
AiciAStat.ro

Tur urban pentru Curs Foto Ploiești

Și în 2020, am continuat să
realizăm tururi urbane în diferite
zone ale orașului Ploiești pentru
participanții de la Cursul Foto
organizat de Sorin Petculescu. Astfel,
am explorat zonele istorice ale
localității și am discutat despre
importanța fotografiei urbane ca
document istoric.

Foto: Panzer Travel

Tur istoric în
colaborare cu
Panzer Travel
Am marcat împlinirea a 77 de ani de la
operațiunea Tidal Wave printr-un tur istoric
organizat de Panzer Travel, în colaborare cu
AEDU.
La eveniment au participat turiști din diferite orașe
din țară.

Quiz
Evening la
Ploiești
În toamna anului 2020, AEDU a organizat în colaborare
cu Eden Dream Garden din Ploiești primele două ediții ale
Quiz Evening. Cei prezenți au participat la un concurs legat de
istoria orașului Ploiești, iar răspunsurile le-au descoperit în
prelegerea ulterioară.

Quiz Evening la Ploiești

Publicarea cărții
„Ploieștiul
amintirilor noastre”
„Ploieștiul amintirilor noastre” este al patrulea și, de
departe, cel mai consistent volum de până acum din colecția
„Memento”, iar cele 352 de pagini cuprind mai bine de un secol
de viață ploieșteană. În povestirile celor unsprezece autori vă veți
bucura, veți fi triști, poate veți plânge, veți trăi cu sufletul la gură
și veți respira ușurați. Adică la fel ca-n realitatea fiecărei zile. Îi veți
întâlni pe Nicolae Iorga povestind înflăcărat în Gara de Nord, pe
unii dintre cei mai de seamă negustori din Interbelic și pe iscusiții
meșteșugari din centrul orașului. Veți face cunoștință cu tânărul
care și-a înfruntat familia și regimul pentru dragostea lui, cu tatăl
care a refuzat să se dea bătut în fața mai marilor zilei pentru a
Volumul este disponibil în Prăvălia Republicii, precum și în
librăriile ploieștene.

șterge lacrimile copiilor săi și cu tânărul care-a găsit în zidurile
unei case un confesor și-un loc căruia să-i aparțină cu adevărat. De
asemenea, îi veți cunoaște și pe filatelistul pus pe farse, pe ofițerul
rănit în război, mare mâncător de chiftele, pe supraviețuitoarea
lagărelor naziste și pe fiica ei pasionată de Pif, pe fascinantul
locuitor al unei case proiectate de arhitectul Socolescu, pe
studenții care cântau în cor „Gaudeamus” pe străzile Ploieștiului,
pe puștiul specialist în tehnici de agățat și pe haioșii Păpădie și
Gămălie. Iar alături de acești protagoniști veți afla care era ritualul
de pețit cu mult timp în urmă, cum se simte intrarea României în
Război când ai doar cincisprezece ani și cum s-a manifestat
mirajul televizorului la primele sale apariții în țară.
Volumul este disponibil în Prăvălia Republicii, precum și în
librăriile ploieștene.

Calendarul de birou
„Vechiul Ploiești”
La fel ca în anii precedenți, AEDU vă invită să
descoperiți orașul vechi prin calendarul de birou 2021
„Vechiul Ploiești”. În cele 12 file veți descoperi fotografii
unicat și cărți poștale de epocă.
Designul calendarului este unul simplu și funcțional,
iar formatul este potrivit oricărui birou sau spațiu personal.
Calendarul poate fi comandat din Prăvălia Republicii.

Participare la emisiunea „Time Alert” de la PloieștiTV

În decembrie 2020, Oana Purice și
Lucian Vasile au fost invitații lui
Daniel Costache la emisiunea
„Time Alert” de la Ploiești TV. Pe
lângă subiectul principal – volumul
„Ploieștiul amintirilor noastre” –
discuția a cuprins și alte proiecte
AEDU.
Emisiunea poate fi urmărită aici.

Publicarea cărții
„Jurnale și memorii în
România comunistă”
„Jurnale și memorii în România comunistă” discută
literatura autobiografică publicată de scriitori români între 1945 și
1989. La o primă vedere, s-ar spune că, într-o perioadă în care
discursul la persoana întâi era destinat mai degrabă instituțiilor cu
funcții de control, cărțile memorialistice ar fi dispărut din
planurile editurilor. Însă lucrurile nu stau așa. În forme variate și
purtând mărcile contextului socio-politic, textele aparținând
genului autobiografic au continuat să fie produse și
publicate. După investigarea aparițiilor publicistice și editoriale,
studiul de față se oprește în detaliu asupra unor scriitori
reprezentativi pentru diferite etape ale perioadei comuniste,
printre care Mihai Novicov, Maria Banuș, Eugen Barbu, Mircea
Horia Simionescu, Radu Petrescu, Petre Stoica, Ion Ianoși, Radu
Cosașu, Eugen Simion și Adrian Marino. Volumul are la bază teza
de doctorat coordonată de prof. dr. Mircea Martin și susținută la
Facultatea de Litere a Universității din București în 2018.

Volumul este disponibil în Prăvălia Republicii, precum și în
librăriile ploieștene.

11 ani de RepublicaPloiesti.net
Platforma online RepublicaPloiesti.net, proiectul care a stat la
baza apariției AEDU, a împlinit unsprezece ani de existență.
În 2020, am publicat următoarele articole:
•

Cel mai frumos Ploiești – o recenzie de Clara Mareș

•

Misterul monumentului gol din Colonia Teleajen

•

Bustul dispărut al lui Ștefan Gheorghiu

•

Filmări din Ploieștiul lui 1925

•

Cum sărbătoreau ploieștenii ziua de 10 mai

•

Ploieștii lui 1872 prin ochii unui englez

•

Demonstrație FSN la Ploiești în 1990

•

Vedere panoramică din 1941 a unei părți din Ploiești

•

Cât costa o cameră la hotelurile din Ploiești în 1934?

•

Imagini inedite cu vechea Gară de Sud din Ploiești

Conservarea memoriei orașului Ploiești

Patrimoniul AEDU s-a mărit în
anul 2020, prin achiziții și donații, cu
peste 170 de cărți poștale, fotografii și
documente ce au ca temă istoria
orașului Ploiești.
Dacă
aveți
fotografii,
documente sau orice alte obiecte ce au
legătură cu trecutul ploieștean, ne
puteți
scrie
oricând
la
contact@dezvoltareurbana.ro

Emisiunea Republica Ploiești

Canalul de Youtube Republica
Ploiești a intrat în al treilea an de
existență, iar în 2020 am publicat
următoarele episoade:
•

Cum l-au asasinat câțiva ploieșteni pe
primul-ministru în 1939

•

Povestea Palatului Primăriei din Ploiești

Living Sports Healthy Life

Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături în 2020,
un an foarte dificil pentru fiecare dintre noi. În ciuda
dificultăților întâmpinate, am reușit să ne continuăm
activitatea, să ducem la bun sfârșit o serie de proiecte și să
inițiem altele care vor fi finalizate în anii următori.
Suntem recunoscători pentru sprijinul și încrederea pe
care le-am primit din partea fiecăruia dintre voi.
Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm alături de
AEDU și în 2021!
Urmăriți-ne pe:
•
•
•
•
•

Website: www.DezvoltareUrbana.org
E-mail: http://madmimi.com/signups/128043/join
Facebook: www.facebook.com/DezvoltareUrbana
Youtube: https://tinyurl.com/YoutubeRepublica
Magazin: https://tinyurl.com/PravaliaRepublicii

Ne puteți scrie la contact@dezvoltareurbana.org

