
AcŃiuni organizate cu prilejiul  
Zilei Comemorării Holocaustului din România 

- DirecŃiile judeŃene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional,  

ComunităŃile Evreieşti locale - 

- 9 octombrie 2008 - 

 

Nr. 

Crt. 

AcŃiunea Locul 

desfăşurării 

Data 

1. - depunere de coroane la Cimitirul Evreiesc 

- omagierea scriitorului american de origine română cu prilejul 

aniversării a 80 de ani de la naşterea acestuia. 

Brăila 9 oct 

2. - colocviu cu tema Evreii din Maramureş între realitate şi 
istorie 

Baia Mare 6 oct 

3. - dezbatere pe marginea volumului LegitimaŃie specială. Evreii 
din Banat şi evenimentele anilor 1941 – 1944, Leonard 

DIACONU, ReşiŃa, 2005 

OraviŃa 6 oct 

4. - expoziŃii documentare şi un simpozion în cadrul proiectului 

Cultură şi spiritualitate iudaică la Iaşi – In memoriam Shoah 

- ediŃia a V-a a Festivalului internaŃional de teatru Avran 
Goldfaden 

Iaşi 1 sept 

– 25 

oct 

5. - slujbă religioasă 

- expoziŃie de carte, de fotografie din perioada Holocaustului şi de 

obiecte de cult care au aparŃinut deportaŃilor. 

- expuneri şi luări de cuvânt asupra evenimentelor din perioada 

Holocaustului 

- masă rotundă pe tema Holocaustului 

GalaŃi  6 oct 

6. - vernisaj expoziŃie Evreii în viaŃa socio-economică şi culturală a 

Focşaniului de altădată 

- lecŃie deschisă Holocaustul – pagina neagră din istoria 
civilizaŃiei umane 
- pelerinaj la cimitirul evreiesc Petreşti - Focşani 

Focşani 6 oct 

7. - evocarea deportării evreilor din jud. Bihor 

- rugăciune în limba idiş 

- depuneri de coroane 

Oradea  6 oct 

8. - simpozion Holocaustul, o dramă nevindecată a istoriei 
- expoziŃie de cartofilie: Piatra NeamŃ de altădată 

- expoziŃie de carte: Evreii din jud. NeamŃ – personalităŃi ale 

culturii române 

- expoziŃie cu subiectul Holocaustului în Muzeul de Istorie din 

Piatra NeamŃ 

Piatra NeamŃ 6 oct 

9. - masă rotundă Răul în secolul XX: Holocaustul / Shoah Târgu Jiu 6 oct 

10. - dezbatere: Ecouri ale Holocaustului în literatură şi artă Râmnicu 

Vâlcea 

6 oct 

11. - dezbatere interactivă: SemnificaŃia şi conotaŃiile conceptului de 
holocaust 
- expoziŃie de pictură şi grafică 

- simpozion: Victimele holocaustului în România mareşalului 
Ion Antonescu 
- expoziŃie de fotografie 

Piteşti 6-10 

oct 

 


