COMUNICAT DE PRESĂ

Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov implementează în perioada, februarienoiembrie 2016, proiectul cultural “Brașov, capitala jocurilor tradiționale” cofinanțat de
Administratia Fondului Cultural National.
Obiectivul proiectului urmărește cunoașterea, promovarea și valorificarea jocurilor
tradiționale pentru copii ca și componente ale patrimoniului cultural imaterial.
In foc, De-a gaurelele, Tzicul (De-a batutele), Joc sasesc cu cercuri, De-a
borcanelul, Nuiaua, Baba oarba, Impuscatul cocosului sunt doar cateva dintre jocurile
vechi scoase la lumina care vor fi practicate in cadrul activităţilor.
Noutăţile acestei ediţii sunt:




Organizarea atelierelor de crestături tradiţionale pentru copii cu vârsta cuprinsă
între 12-14 ani
Organizarea atelierelor de pielărie tradiţională pentru copii cu vârsta cuprinsă între
12-14 ani
Organizarea unui concurs dedicat noilor tehnologii pentru elevii de liceu, în care
aceştia să vină cu propuneri de transpunere a jocurilor tradiţionale în aplicaţii web.

Pe lângă acestea se vor desfăşura şi activitățile consacrate:





Organizarea unor sesiuni de informare și pregătire a personalului didactic și a
voluntarilor implicați în derularea proiectului
Organizarea unui Concurs interşcolar, în data de 1 iunie 2016, pe Arena Sportivă
Ion Ţiriac din Braşov, cu participarea elevilor din școlile brașovene, în cadrul
căruia vor fi prezentate jocurile tradiționale, dintre care 3 vor fi specifice
minorităților etnice.
Organizarea unui Festival al jocurilor tradiţionale dedicat publicului larg
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Elevii participanţi la concursuri vor fi familiarizati cu jocurile de catre profesorii
coordonatori ai scolilor înscrise în concurs.
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.
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.
Grupul țintă îl reprezintă membrii comunității locale, în special copiii, tinerii,
cadrele didactice și voluntarii implicați în activitățile proiectului.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Biserica Evanghelică CA din România –
Parohia Braşov şi Asociaţia Braşov 2021 – Capitala Europeană a Culturii.

Pentru informatii suplimentare puteti accesa:
Site-ul proiectului - http://www.capitalajocurilor.ro
Pagina de facebook a proiectului – https://www.facebook.com/Brasov-Capitala-Jocurilor-Traditionale
Persoana de contact:
Ioana Șchiopu, manager proiect – tel.:0740238742 , email: ioana_schiopu@yahoo.com

