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Reşiţa, 17 martie 2014

Biblioteca Municipală Reşiţa organizează astăzi, 17 martie 2014, de la ora 

11, proiecţia filmului “12 ani de sclavie”, câştigător al premiului Oscar, pentru 

beneficiarii Centrului de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice.

Acţiunea face parte din Campania Internaţională UNITED împotriva 

rasismului, care se desfăşoară în perioada 15-23 martie 2014, al cărei scop este 

promovarea toleranţei şi a diversităţii precum şi prevenirea discriminării.

Biblioteca Municipală Reşiţa a devenit parte activă a reţelei UNITED alături 

de peste 550 de organizaţii din 48 de ţări europene, aducându-şi aportul la 

îndeplinirea acestui scop comun.

O altă acţiune în cadrul acestei campanii va avea loc joi, 20 martie 2014, la 

Colegiul Tehnic Reşiţa şi la Colegiul Economic al Banatului Montan şi va consta 

în vizionarea unui film biografic despre Nelson Mandela, un simbol al luptei 

împotriva rasismului.

                                                                                         Cabinet Primar



          


                     ROMÂNIA

        JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
                                       



            MUNICIPIUL REŞIŢA                                                

                    PRIMĂRIA

              Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A


                      Tel./Fax: 0255/215314


             E-mail: primar@primariaresita.ro

                       www.primariaresita.ro                                           


COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 17 martie 2014


Biblioteca Municipală Reşiţa organizează astăzi, 17 martie 2014, de la ora 11, proiecţia filmului “12 ani de sclavie”, câştigător al premiului Oscar, pentru beneficiarii Centrului de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice.

Acţiunea face parte din Campania Internaţională UNITED împotriva rasismului, care se desfăşoară în perioada 15-23 martie 2014, al cărei scop este promovarea toleranţei şi a diversităţii precum şi prevenirea discriminării.

Biblioteca Municipală Reşiţa a devenit parte activă a reţelei UNITED alături de peste 550 de organizaţii din 48 de ţări europene, aducându-şi aportul la îndeplinirea acestui scop comun.

O altă acţiune în cadrul acestei campanii va avea loc joi, 20 martie 2014, la Colegiul Tehnic Reşiţa şi la Colegiul Economic al Banatului Montan şi va consta în vizionarea unui film biografic despre Nelson Mandela, un simbol al luptei împotriva rasismului.

                                                                                         Cabinet Primar

