
Calendarul lunii martie la Bratislava 

 

 

La începutul lunii martie, Facultatea de Filozofie a Universității Comenius din Bratislava 

(UK) a găzduit sărbătoarea mărțișorului. Organizatorii au fost Ambasada României în Republica 

Slovacă și Catedra de Limbi Romanice a Universității. Au participat reprezentanți ai Ambasadei, 

cadre didactice, membri ai comunității românilor din Bratislava. Studenții de la Secția Română 

au prezentat obiceiuri variate legate de sărbătoarea mărțișorului în diferite zone ale României, au 

vorbit despre semnificația și importanța mărțișorului, au recitat versuri din poezia populară și 
cea cultă legate de acest moment. Prezentarea a fost completată de o selecție de imagini: peisaje 

românești, de primăvară, obiceiuri, mărțișoare tradiționale și moderne, însoțite de muzică 

românească. Participanții la eveniment au primit mărțișoare din partea Ambasadei și au savurat 

plăcinte tradiționale. 

Nici ziua internațională a femeii nu a fost uitată. Ambasada României în Republica 

Slovacă și Catedra de Limbi Romanice, cu concursul Institutului Cultural Român de la Praga au 

prilejuit studenților de la Secția de Limba Română, membrilor comunității de români din 

Slovacia, întâlnirea sau reîntâlnirea cu personalități marcante ale istoriei, culturii, politicii, 

diplomației, sportului, ingineriei românești. Proiecția și dezbaterea „Portrete de românce 

celebre” au făcut cunoscute studenților personalități ca Marta Bibescu, Ana Aslan, sau Iolanda 

Balaș și le-au adus câteva date noi despre cele pe care le cunoșteau deja din cadrul activităților la 

clasa, Maria Tănase, sau Simona Halep, spre exemplu. 

Luna martie a fost și luna francofoniei la Bratislava. Ambasada României a fost 

organizatoarea Festivalului Francofoniei alături de Institutul Cultural Francez și Ambasada 

Franței. Studenții de la Secția Română a UK au participat la deschiderea festivalului la Clubul 

V, la târgul francofoniei organizat la Stara Trznica, au vizionat filmele românești programate la 

Institutul Cultural și Kino Lumiere: Societatea franco-română de navigație aeriana/un orient-

expres aerian (producător Anca Filoteanu) și Love Building (o comedie-dramă în regia Iuliei 

Rugină). 

Tot în luna martie Bratislava a găzduit festivalul de film Febio Fest 2015. Gala de 

încheiere a festivalului a prilejuit studenților noștri vizionarea în premiară a filmului lui Radu 

Jude, Aferim! , coproducție româno-cehă, înaintea premierei oficiale de la Praga, din luna aprilie. 

Dincolo de mesajul filmului, de valorile morale și umane universale, studenții din cadrul 

Lectoratului de Limba Română au savurat numeroasele arhaisme folosite de personajele filmului 

și au perceput mai clar diverse aspecte socio-istorice din viața de zi cu zi a românilor în Ţara 

Românească la începutul secolului al XIX-lea. 
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