CONSILIUL JUDE ULUI GALA I

COMUNICAT DE PRES

Stimularea dialogului interetnic i intercultural pentru minorit ile na ionale de pe
teritoriul jude ului Gala i reprezent un obiectiv în continu derulare în activitatea Consiliului
Jude ului Gala i. Între Consiliul Jude ului Gala i i cele zece minorit i na ionale din jude s-a
stabilit un parteneriat valoros i s-a dezvoltat o re ea local , menit s stimuleze cooperarea
interetnic
i s r spund în acest mod, problemelor prioritare identificate de cet enii
apar inând minorit ilor na ionale.
Consiliul Jude ului Gala i creeaz condi ii care s permit persoanelor apar inând
minorit ilor na ionale s - i men in
i s - i dezvolte cultura, precum i s - i p streze
elementele esen iale ale identit ii lor, respectiv religia, limba, tradi iile i patrimoniul cultural.
Din aceste considerente, în colaborare cu Centrul Cultural „Dun rea de Jos”, vom
organiza dezbaterea „Tradi ii i obiceiuri de prim var în cultura minorit ilor
na ionale”. Scopul acestei manifest ri este de a promova cultura i obiceiurile specifice
minorit ilor na ionale i mai ales bog ia tradi iilor folclorice i etnografice ale etniilor aflate
pe teritoriul jude ului.
Manifestarea educa ional-cultural se va desf ura în data de 4 martie 2010, între
orele 10:00-12:00, la sediul Centrului Cultural „Dun*rea de Jos” Gala,i, Sala Mansard*.
La ac iune vor participa reprezentan i din urm toarele etnii: armeni, eleni, italieni, germani,
turci, ucraineni i romi. Asisten a va fi constituit din tineri g l eni, elevi i liceeni, interesa i
s descopere obiceiurile i tradi iile multiculturale.
Cu acest prilej vor fi prezentate cercet ri i document ri privind obiceiurile laice de
prim var în valoroasele tradi ii na ionale i interna ionale, vor fi expuse materiale de arhiv
imagistic i simbolistic cu privire la rena terea naturii, vor fi derulate filme documentare
tematice privind obiceiurile de Dragobete, de M r i or i de Sfintele Pa ti.
Dorim prin aceasta ac iune s consolid m cadrul de protec ie oferit societ ii noastre
multiculturale astfel încât jude ul Gala i s poat fi considerat un model de convie uire
interetnic , bazat pe respectarea valorilor i a tradi iei proprii fiec rei comunit i.
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