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PRESĂ SCRISĂ Ș I ONLINE 

 

CORONA PRESS 

 

http://www.coronapress.ro/articol/30256 

Braşovul, capitala jocurilor tradiţionale 

01 Octombrie 2015 Cultură 

 

Biblioteca Judeţeană Braşov organizează vineri, 2 octombrie, între orele 10,00 – 18,00, un 

festival dedicat copiilor şi promovării jocurilor vechi din Ţara Bârsei, cu precădere din zona 

etnofolclorică a Şcheiului Braşovului. Astfel, Braşovul se transformă în Capitala Jocurilor 

Tradiţionale, eveniment adresat copiilor braşoveni şi din împrejurimi. Peste 500 de copii sunt 

http://www.coronapress.ro/articol/30256
http://www.coronapress.ro/categorie/5
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aşteptaţi la Coresi Shopping Resort din Braşov, pentru a lua parte la cel mai mare festival al 

jocurilor copilăriei, să-i bucure pe cei mici, să le stimuleze creativitatea, în cadrul unui 

eveniment unic în România. Manifestarea urmăreşte să readucă în atenţia publicului jocurile 

tradiţionale specifice copiilor şi adulţilor din Ţara Bârsei, obiceiuri care astăzi fac parte din 

patrimoniul cultural imaterial al Braşovului. De remarcat că aceste jocuri, cu o vechime 

apreciabilă, reliefau existenţa unei populaţii active, ocupate şi înstărite, pentru că numai 

astfel se explică faptul că părinţii îi lăsau pe copii să îşi umple timpul cu aceste jocuri.  

Ioana Şchiopu, manager proiect : ,,Ne bucurăm că au confirmat participarea la festival a 

copiilor din peste 10 şcoli din judeţ. Avem copii, atât din municipiu, cât şi din Zărneşti, 

Codlea, Măieruş, Prejmer, Bran, Sohodol, copii atât din ciclul primar, cât şi gimnazial. Copiii 

se vor delecta mâine cu cele zece jocuri propuse de dl. Alexandru Stănescu. Sunt jocuri 

vechi, jocuri pe care am dorit să le readucem în atenţia copiilor, pentru a vedea că se pot 

distra şi altfel, decât la calculator. Ei vor descoperi farmecul acestor jocuri vechi, aparţinând 

zonei noastre, având, totodată, posibilitatea să socializeze, să petreacă timpul în aer liber şi 

sperăm să le placă atât de mult aceste jocuri, încât să le practice şi acasă. Pe lângă jocuri, 

ne-am gândit să organizăm şi acele ateliere creative, care sunt în spiritul acestui proiect. 

Liceul Pedagogic Andrei Mureşanu ne va ajuta, cu voluntari, de asemenea, vom colabora în 

acest sens şi cu Colegiul Naţional Grigore Moisil.”  

Festivalul Jocurilor Traditionale găzduieşte şi ateliere creative de confecţionat păpuşi din 

materiale textile, căluţi din pânză, marionete pentru mâini, obiecte decorative şi un atelier 

de pictură. Cu această ocazie, Biblioteca va lansa şi site-ul proiectului 

www.capitalajocurilor.ro, care descrie jocurile, în amănunt.  

Alexandru Stănescu, consultant ştiinţific al proiectului : ,,Aceste jocuri nu au fost alese 

întâmplător. Sunt părţi însemnate ale patrimoniului imaterial braşovean. Majoritatea au fost 

descrise în secolul al XIX-lea, în câteva relatări, dintre care cea mai importantă este cea a lui 

Moş Stan, din Şcheii Braşovului, despre cum arătau jocurile în copilăria lui. De aici, semnul 

că aceste jocuri au o vechime considerabilă.  

Sunt jocuri de exterior, jocuri de trecere la iarbă verde, pe stradă, în parc. Aşa au fost atunci 

practicate. O comunitate care îşi permite să lase copii să se joace , nu poate să fie decât o 

comunitate bogată, pentru că, dacă aduni de pe o stradă 30- 40 de copii, ca să joace, de 

exemplu, jocul Borcănelul, înseamnă că aceşti copii nu sunt puşi la muncă de către părinţi 

sau nu sunt trimişi cu animalele la păscut. Jocurile atestă faptul că în secolele al XVIII-lea şi 
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al XIX-lea, avem de-a face cu o comunitate prosperă, ai cărei copii se puteau juca în voie”.  

La festival vor fi jocuri româneşti vechi, practicate de comunităţile etnice de români, 

maghiari şi germani din Ţara Bârsei: „Baba Oarba”, „Împuşcatul cocoşului”, „În foc”, „De-a 

gaurelele”, „Tzicul” (De-a bătutele), Joc săsesc cu cercuri, „De-a borcănelul”, „Nuiaua”, „La 

Stobor”, „Halea-malea”.  

 

Dorin Duşa  

 

 

 

ADEVĂRUL 

http://adevarul.ro/locale/brasov/brasovul-capitala-jocurilor-traditionale-copilariei-

1_560cccbef5eaafab2c315fdd/index.html 

http://adevarul.ro/locale/brasov/brasovul-capitala-jocurilor-traditionale-copilariei-1_560cccbef5eaafab2c315fdd/index.html
http://adevarul.ro/locale/brasov/brasovul-capitala-jocurilor-traditionale-copilariei-1_560cccbef5eaafab2c315fdd/index.html
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BIZ BRASOV 

http://www.bizbrasov.ro/2015/10/02/cel-mai-mare-festival-al-jocurilor-copilariei-din-transilvania-

are-loc-in-acest-weekend-la-coresi-shopping-resort/ 

 

 

CORONA PRESS 

 

http://www.bizbrasov.ro/2015/10/02/cel-mai-mare-festival-al-jocurilor-copilariei-din-transilvania-are-loc-in-acest-weekend-la-coresi-shopping-resort/
http://www.bizbrasov.ro/2015/10/02/cel-mai-mare-festival-al-jocurilor-copilariei-din-transilvania-are-loc-in-acest-weekend-la-coresi-shopping-resort/
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http://www.coronapress.ro/articol/30250 

 

 

 

BUNA ZIUA BRASOV 

http://www.bzb.ro/stire/copiii-sunt-asteptati-azi-la-coresi-pentru-baba-oarba-si-impuscatul-

cocosului-a90902 

 

http://www.coronapress.ro/articol/30250
http://www.bzb.ro/stire/copiii-sunt-asteptati-azi-la-coresi-pentru-baba-oarba-si-impuscatul-cocosului-a90902
http://www.bzb.ro/stire/copiii-sunt-asteptati-azi-la-coresi-pentru-baba-oarba-si-impuscatul-cocosului-a90902
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TRANSILVANIA EXPRES – MYTEX 

http://www.mytex.ro/index.php?option=com_aimytex&view=fciteste&layout=pdf&p=6&e=3029&k

=PDF_03_EVENIMENT&Itemid=6550 

 
 

 

STIRIBV.RO 

http://stiribv.ro/stiri-brasov/tag/festival/ 

 

 

TRANSILVANIA EXPRES – MYTEX 

http://www.mytex.ro/index.php?option=com_aimytex&view=fciteste&layout=pdf&p=6&e=3029&k=PDF_03_EVENIMENT&Itemid=6550
http://www.mytex.ro/index.php?option=com_aimytex&view=fciteste&layout=pdf&p=6&e=3029&k=PDF_03_EVENIMENT&Itemid=6550
http://stiribv.ro/stiri-brasov/tag/festival/
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http://www.mytex.ro/index.php?option=com_aimytex&view=fciteste&layout=pdf&p=6&e=0&k=PD

F_02_AGENDA&Itemid=6519 

 

NEWS BRASOV 

 

http://newsbv.ro/2015/10/01/brasovul-capitala-jocurilor-traditionale-2/ 

 

 

 

 

http://www.mytex.ro/index.php?option=com_aimytex&view=fciteste&layout=pdf&p=6&e=0&k=PDF_02_AGENDA&Itemid=6519
http://www.mytex.ro/index.php?option=com_aimytex&view=fciteste&layout=pdf&p=6&e=0&k=PDF_02_AGENDA&Itemid=6519
http://newsbv.ro/2015/10/01/brasovul-capitala-jocurilor-traditionale-2/
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PRESĂ AUDIOVIDEO 

 

RADIO TELEVIZIUNEA TRANSILVANIA (RTT) 

http://stiri.rttbrasov.ro:8085/SitePages/DetaliiStire.aspx?idc=1892 

 

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=DABItzj8hrw 

 

TELEVIZIUNEA ROMANA JURNAL TVR 

 http://www.tvrplus.ro/emisiune-telejurnal-3290 

 

TELEVIZIUNEA DIGI 24 BRASOV 

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Brasov/Stiri/In+lumea+copiilor+de+odinioara 

http://stiri.rttbrasov.ro:8085/SitePages/DetaliiStire.aspx?idc=1892
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=DABItzj8hrw
http://www.tvrplus.ro/emisiune-telejurnal-3290
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Brasov/Stiri/In+lumea+copiilor+de+odinioara
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STIRE: 

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Brasov/Jurnale+locale/Jurnalul+orei+18+30+

-+2+octombrie+2015 Min. 17:07 

 

 

TELEVIZIUNEA MIX TV 

http://www.mixtvbrasov.ro/34547-stiri-02-10-2015/ 

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Brasov/Jurnale+locale/Jurnalul+orei+18+30+-+2+octombrie+2015
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Brasov/Jurnale+locale/Jurnalul+orei+18+30+-+2+octombrie+2015
http://www.mixtvbrasov.ro/34547-stiri-02-10-2015/
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RADIO ROMANIA ACTUALITATI 

http://romania-actualitati.ro/brasov_capitala_jocurilor_traditionale-76481 

 

 

REȚ ELE SOCIALIZARE/ WEB SITEURI 

 

FACEBOOK 

 Pagina  Brasov, Capitala Jocurilor Traditionale 

http://romania-actualitati.ro/brasov_capitala_jocurilor_traditionale-76481


RAPORT MEDIA – IUNIE 2015 

 

                               
 

Braşovul, capitala jocurilor tradiţionale – 

proiect finanț at printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein ș i Guvernul României 

www.eeagrants.ro, www.fonduri-diversitate.ro, www.bjbv.ro 

 

https://www.facebook.com/pages/Brasov-Capitala-Jocurilor-

Traditionale/970623822970528?ref=hl 

 

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BRASOV 

http://www.isjbrasov.ro/index.php/elevi-si-parinti/2297-festivalului-jocurilor-traditionale-vineri-2-

octombrie 

 

 

BIBLIOTECA JUDETEANA BRASOV 

http://blog.bjbv.ro/ 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Judeteana-George-Baritiu-

111350272241183/timeline/ 

 

CORESI SHOPPING RESORT 

https://www.facebook.com/CoresiBrasov/posts/928077607264820 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Brasov-Capitala-Jocurilor-Traditionale/970623822970528?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Brasov-Capitala-Jocurilor-Traditionale/970623822970528?ref=hl
http://www.isjbrasov.ro/index.php/elevi-si-parinti/2297-festivalului-jocurilor-traditionale-vineri-2-octombrie
http://www.isjbrasov.ro/index.php/elevi-si-parinti/2297-festivalului-jocurilor-traditionale-vineri-2-octombrie
http://blog.bjbv.ro/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Judeteana-George-Baritiu-111350272241183/timeline/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Judeteana-George-Baritiu-111350272241183/timeline/
https://www.facebook.com/CoresiBrasov/posts/928077607264820

