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12-14 septembrie, 2017
Zilele Colegiului Național ”B.P. Hasdeu”
150 de ani în slujba educației, a performanței, a excelenței
Marți, 12 septembrie – prima zi a evenimentului  930 - 1030 Primirea invitaților și a tuturor hasdeienilor
- Intrarea principală în colegiu - Holul central parter  1030 - 1230 Momentul aniversar
- Curtea interioară a colegiului  1230 Serviciu religios: sfințirea plăcii aniversare montate pe
frontispiciu; sfințirea basoreliefului Primarului Nicu I. Constantinescu;
Scara de onoare; Sala de lectură a bibliotecii
 1245 Vizitarea școlii
Expoziții: de pictură – tablouri ale Profesoarei Serafima Nistor;
aparatură veche de laborator – fizică, biologie, chimie; Pinacoteca
Hasdeului (începutul) – tablouri care aparțin școlii, aflate în Cancelaria
principală, Cabinetul directorului, Scara principală, holurile școlii;
Expoziție a Muzeului Județean Buzău (istorie hasdeiană), expoziție
foto; Cărți/manuale/lucrări ale profesorilor colegiului; Cărți/lucrări
ale unor personalități formate în Hasdeu (scriitori, profesori
universitari, oameni de știință, artiști); Expoziție de pictură a elevilor
actuali ai Hasdeului; Expoziție de carte veche, fondul de patrimoniu
al Hasdeului.
 1530 Lansări de carte: Radu M. Calcan, Nicolae Peneș; personalități și
foști profesori ale/ai Hasdeului

 1300 - 1700 Mesaje – Cartea de aur a Colegiului Național ”B.P. Hasdeu”,
anul 150; semnarea Cărții de aur.
1330 - 1700 Întâlniri ale actualilor elevi cu invitații, cu personalități
formate în Hasdeu; întâlnirea promoțiilor.
- Curtea interioară, campusul colegiului, sălile de clasă, sala de sport -

Miercuri, 13 septembrie – ziua a doua  1230 Lansare de carte ”Istoria Colegiului Național B.P. Hasdeu în
perioada 2007-2017”
- Amfiteatrul George Emil Palade  1600 Spectacolul elevilor hasdeieni
Curtea interioară a colegiului. Intrarea este liberă, pentru toți cei
care se declară a fi hasdeieni  1830 Concert aniversar – Filarmonica ”Paul Constantinescu” din
Ploiești - Sala mare a Consiliului Județean Buzău. Intrare în baza invitației

Joi, 14 septembrie – ziua a treia –
 12 Premierea olimpicilor naționali și internaționali,
2016/2017, elevi și profesorii lor
- Amfiteatrul George Emil Palade 30

an școlar

 1300 Lansare de carte: Antologia în cinci volume ”Dimineți de
cerneală” (trei volume de poezie și două volume de proză, cărți ale
scriitorilor elevi din Hasdeu, 1997 - 2017).
Invitați: Academician Eugen Simion, Nicolae Cabel, Florentin
Popescu, scriitori buzoieni.
 1730 Spectacolul Grupului VOUĂ, condus de Adrian Fetecău,
absolvent al Hasdeului.
Invitat: actorul Radu Gabriel
- Sala mare a Consiliului Județean Buzău. Intrare în baza invitației.

 2000 Spectacol extraordinar al hasdeienilor: Dora Gaitanovici,
Bianca Purcărea, Maria Palade și alții.
- Curtea interioară a colegiului. Intrarea liberă pentru toți cei care se
declară a fi hasdeieni.

Hasdeieni de pretutindeni: Veniți acasă!

