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FESTIVALUL JOCURILOR TRADITIONALE
Brasovul se transforma din nou, pentru o zi, in Capitala Jocurilor Traditionale, prin
organizarea Festivalului Jocurilor Traditionale, adresat copiilor din orasul de la poalele
Muntelui Tampa si din localitatile din Zona Metropolitana. Evenimentul se deruleaza in
cadrul proiectului cultural „Brasovul, capitala jocurilor traditionale”.
Proiectul este implementat de Biblioteca Judeteana „George Baritiu” si finantat
printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Guvernul Romaniei, in cadrul
Programului PA17/RO13 Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului
cultural European, cu o finanţare nerambursabilă în valoare de 65.156,60 RON.
Pe 2 octombrie 2015, peste 500 de copii sunt asteptati la Coresi Shopping Resort din
Brasov pentru a lua parte la cel mai mare festival al jocurilor copilariei din Transilvania.
Festivalul urmareste sa readuca in atentia publicului local si national jocurile traditionale
specifice copiilor si adultilor din Tara Barsei, obiceiuri care astazi fac parte din patrimoniul
cultural imaterial al acestei zone istorice romanesti. Actiunea se va desfasura la Coresi
Shopping Resort Brasov intre orele 10 și 18, iar Biblioteca Judeteana Brasov a pregatit o serie
de actiuni menite sa-i bucure pe cei mici, sa le stimuleze creativitatea si sa-i familiarizeze cu
jocurile vechi. In cadrul Festivalului Jocurilor Traditionale se vor juca jocuri romanesti vechi,
practicate de comunitatile etnice prezente in Tara Barsei: romani, germani si maghiari.
”Baba Oarba”, ”Impuscatul cocosului”, ”In foc”, ”De-a gaurelele”, ”Tzicul”
(De-a batutele), Joc sasesc cu cercuri, ”De-a borcanelul”, ”Nuiaua” ”la Stobor”,
”Halea-malea” sunt jocuri vechi revitalizate de proiect si scoase la lumina de consultantul
stiintific al proiectului, istoricul Alexandru Stanescu, care le-a transcris intr-un limbaj
accesibil generatiei actuale de copii.
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Festivalul Jocurilor Traditionale va gazdui si ateliere creative de confectionat papusi
din material textil, caluti de panza, marionete pentru maini, obiecte decorative si un atelier de
pictura.
Activitatiile din cadrul festivalului se vor desfasura cu sprijinul voluntarilor
Bibliotecii Judetene Brasov si a peste 20 de elevi voluntari de la Liceul Pedagogic ”Andrei
Muresanu” si de la Colegiul National de Informatica ”Grigore Moisil” din Brasov.
Copiii inscrisi pentru a participa la Festivalul Jocurilor Traditionale provin de la scoli
din municipiul si judetul Brasov, peste 250 de elevi din invatamantul primar si gimnazial
fiind din localitatile Zarnesti, Codlea, Bran, Sohodol, Prejmer, Maierus. La Festival sunt
asteptati sa participe si alti copii dornici de a invata jocuri noi si de a socializa cu alti copii de
varste apropriate de a lor.
In cadrul evenimentului vor fi diseminate materiale de informare si de promovare ale
jocurilor traditionale, si va fi popularizat web site-ul proiectului: www.capitalajocurilor.ro,
unde brasovenii pot gasi mai multe detalii privind documentarea realizata in cadrul
rpoiectului, descrierea jocurilor readuse la lumina, imagini semnificative despre jocuri si
noutati legate de derularea proiectului.
Prin Festivalul Jocurilor Traditionale, Biblioteca Judeteana Brasov si-a propus sa
promoveze si sa conserve autenticitatea si frumusetea obiceiurilor si elementelor de
patrimoniu local, cu accent pe jocurile din traditia culturala a Brasovului si din imprejurimile
acestuia.

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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