
Activitate a Casei Corpului 
Didactic în memoria 
artistului plastic George 
Ostafi 

 
de Adelina TALPALARIU 
(citeşte alte articole de la acelaşi autor) 
Vineri, 1 februarie, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava a desfăşurat la Muzeul Bucovinei, în memoria 

lui George Ostafi OST, şeful serviciului Relaţii Publice şi Evenimente Muzeale din cadrul Muzeului Bucovinei, cea 

de-a IV-a întâlnire din acest an şcolar a Clubului de Storytelling. 

Activitatea organizată de "Ziua Internaţională a Cititului Împreună" a fost găzduită de sala multimedia a muzeului, 

acolo unde George Ostafi pregătise pentru copii şi nu numai expoziţia “12 lumi” a 25 de ilustratori cehi de cărţi 

pentru copii (o incursiune într-o multitudine de versiuni alternative ale relatării poveştilor pentru copii). 

A citit prof. Elena Manuela David - director CCD "George Tofan" Suceava, împreună cu elevi de la Colegiul Naţional 

"Mihai Eminescu" Suceava, coordonaţi de prof. Gabriela Culiţă şi bibliotecar Lăcrămioara Andrei. Elena Manuela 

David, care este şi primul voluntar pentru promovarea lecturii (acţiune prinsă în programul naţional "România 

citeşte!"), a citit din "Enciclopedia zmeilor", de Mircea Cărtărescu, „Povestea lui Lobo şi a lui Fofo”, ”Feciorii 

Zmeului Zmeelor”, o provocare fantastică pentru toţi cei prezenţi. 

Programul s-a încheiat cu vizita copiilor la expoziţia "Jucăriile din galeria pod". 

„Avem convingerea că acest eveniment, pregătit împreună cu regretatul domn George Ostafi, a adus bucurie 

sinceră în sufletele copiilor!”, au transmis cei de la CCD. 

Artistul plastic George Ostafi a murit, în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui infarct. Acesta abia împlinise 

57 de ani, în decembrie. Născut în Suceava, a studiat inginerie la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

absolvind în 1986. Din 1991 a lucrat ca muzeograf la Muzeul Bucovinei şi s-a ocupat de relaţiile publice ale 

instituţiei. Apreciat de iubitorii de artă, lucrările sale sunt prezente în colecţii personale din Germania, Franţa, 

Belgia, Olanda, Italia, Polonia, Suedia, Ucraina, Austria, Elveţia, Anglia, SUA etc., dar şi în sedii de firmă şi în 

instituţii din ţară. 

 

 

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-02-02/Activitate-a-Casei-

Corpului-Didactic-in-memoria-artistului-plastic-George-Ostafi#ixzz5i3C4S5wT  

Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook 

https://www.monitorulsv.ro/cauta/Adelina%20TALPALARIU/2019/03/autor/desc/pagina-1
https://www.monitorulsv.ro/cauta/Adelina%20TALPALARIU/2019/03/autor/desc/pagina-1
https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-02-02/Activitate-a-Casei-Corpului-Didactic-in-memoria-artistului-plastic-George-Ostafi#ixzz5i3C4S5wT
https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-02-02/Activitate-a-Casei-Corpului-Didactic-in-memoria-artistului-plastic-George-Ostafi#ixzz5i3C4S5wT
https://ec.tynt.com/b/rw?id=bqH6xEtyCr4zuZacwqm_6l&u=monitorulsv
https://ec.tynt.com/b/rf?id=bqH6xEtyCr4zuZacwqm_6l&u=Monitorul.de.Suceava

	Activitate a Casei Corpului Didactic în memoria artistului plastic George Ostafi

