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COMUNICAT  DE  PRESĂ

Stimularea dialogului interetnic şi intercultural pentru minorităţile naţionale de pe 
teritoriul judeţului Galaţi reprezentă un obiectiv în continuă derulare în activitatea Consiliului 
Judeţului Galaţi. Între Consiliul Judeţului Galaţi şi cele zece minorităţi naţionale din judeţ s-a 
stabilit un parteneriat valoros şi s-a dezvoltat o reţea locală, menită să stimuleze cooperarea 
interetnică şi să răspundă în acest mod, problemelor prioritare identificate de cetăţenii 
aparţinând minorităţilor naţionale.  

Consiliul Judeţului Galaţi creează condiţii care să permită persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura, precum şi să-şi păstreze 
elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, limba, tradiţiile şi patrimoniul cultural. 

Din aceste considerente, în colaborare cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, vom 
organiza dezbaterea „Tradiţii şi obiceiuri de primăvară în cultura minorităţilor 
naţionale”. Scopul acestei manifestări este de a promova cultura şi obiceiurile specifice 
minorităţilor naţionale şi mai ales bogăţia tradiţiilor folclorice şi etnografice ale etniilor aflate 
pe teritoriul judeţului. 

Manifestarea educaţional-culturală se va desfăşura în data de 4 martie 2010, între 
orele 10:00-12:00, la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Sala Mansardă.
La acţiune vor participa reprezentanţi din următoarele etnii: armeni, eleni, italieni, germani, 
turci, ucraineni şi romi. Asistenţa va fi constituită din tineri gălăţeni, elevi şi liceeni, interesaţi
să descopere obiceiurile şi tradiţiile multiculturale. 

Cu acest prilej vor fi prezentate cercetări şi documentări privind obiceiurile laice de 
primăvară în valoroasele tradiţii naţionale şi internaţionale, vor fi expuse materiale de arhivă
imagistică şi simbolistică cu privire la renaşterea naturii, vor fi derulate filme documentare 
tematice privind obiceiurile de Dragobete, de Mărţişor şi de Sfintele Paşti. 

Dorim prin aceasta acţiune să consolidăm cadrul de protecţie oferit societăţii noastre 
multiculturale astfel încât judeţul Galaţi să poată fi considerat un model de convieţuire 
interetnică, bazat pe respectarea valorilor şi a tradiţiei proprii fiecărei comunităţi. 
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