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BRAȘOVUL, CAPITALA JOCURILOR TRADIȚIONALE

Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov  implementează în perioada, aprilie-noiembrie 2015, 
proiectul cultural “Brașovul, capitala jocurilor tradiționale” finanțat printr-un Grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul Programului PA17/RO13 
Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European cu o finanţare 
nerambursabilă în valoare de 65.156,60 RON.

Obiectivul proiectului urmărește cunoașterea, revitalizarea, promovarea și valorificarea jocurilor 
tradiționale pentru copii ca și componente ale patrimoniului cultural imaterial și ale 
multiculturalismului din regiunea de Sud-Est a Transilvaniei. 

Nevoile identificate care au stat la baza acestui proiect sunt interesul tot mai scăzut al copiilor pentru 
activitățile în aer liber de tip joc si pentru jocurile tradiționale, practicate de regulă în spații deschise, 
în aer liber, în compania altor persoane, dar și interesul scăzut al generației tinere pentru asigurarea 
continuității elementelor patrimoniului cultural imaterial. 

Proiectul s-a născut din dorința de a revitaliza jocurile tradiționale de altădată, de a le face cunoscute 
și generațiilor actuale, care au tendința de a se îndepărta de autenticitatea și frumusețea elementelor 
din patrimoniul cultural local și national. Jocul este modalitatea copiilor de a comunica, de a 
experimenta și de a învăța, iar simțul ludic nu dispare odată cu copilăria, fapt atestat de existența a 
numeroase jocuri în cultura tradițională și practicate în cadrul anumitor evenimente. 

Prin promovarea și revitalizarea jocurilor tradiționale, Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov 
vizează conservarea patrimoniului cultural al comunităților și extinderea posibilităților copiilor și 
tinerilor de a participa la activități dinamice în spațiul public. 

Proiectul “Brașovul, capitala jocurilor tradiționale” propune o metodă originală de valorificare a 
jocurilor tradiționale, prin derularea unui concurs și a unui festival, care vor implica activități de 
animație culturală. 
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Activitățile proiectului constau în: 

- Activitatea de documentare și cercetare în vederea identificării acelor jocuri care reprezintă 
patrimoniul imaterial al comunităților etnice din spațiul unde va fi implementat proiectul și 
care pot fi revitalizate în contextul intercultural al societății brașovene actuale.

- Crearea unei baze de date și informații privind jocurile tradiționale din care vor fi selectate 10
jocuri, cele mai reprezentative, pentru a fi aplicate în cadrul activităților propuse. 

- Organizarea unor sesiuni de informare și pregătire a personalului didactic și a voluntarilor 
implicați în derularea proiectului

- Organizarea unui concurs interşcolar, cu participarea elevilor a 13 școli brașovene, în cadrul 
căruia vor fi prezentate minim 6 jocuri tradiționale, dintre care 3 vor fi specifice minorităților 
etnice. Activitatea are un caracter multicultural și de educare a participanților în spiritul 
toleranței etnice și respectării valorilor.

- Organizarea unui Festival al jocurilor tradiţionale dedicat publicului larg

Grupul țintă îl reprezintă membrii comunității locale, în special copiii, tinerii, cadrele didactice și 
voluntarii implicați în activitățile proiectului. 

Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului menționăm:

- Redescoperirea și popularizarea jocurilor tradiționale în rândul comunității brașovene

- Realizarea unei cercetări și a unei baze de date privind jocurile tradiționale specifice Țării 
Bârsei și etniilor de pe acest teritoriu

- Organizarea unor evenimente culturale de valorificare și promovare a patrimoniului cultural 
imaterial reprezentat de jocuri: concursul interșcolar „Auraș Păcuraș”, Festivalul jocurilor 
tradiționale „Auraș Păcuraș”

- Participarea directă la evenimente a aproximativ 2000 de persoane. 

Persoane de contact:

Ioana Șchiopu, manager proiect – tel.:0740238742 , email: ioana_schiopu@yahoo.com

Ramona Ganea, responsabil comunicare – tel.: 0745168112, email: ramogan@yahoo.com
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