CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ
și structura sa gazdă - Fundația CDIMM Maramureș,
în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect
Vă invită să participaţi la

Evenimentul cultural-artistic „Împreună în Europa – 2018, Anul European al
Patrimoniului Cultural”
Miercuri, 9 Mai 2018 – ZIUA EUROPEI,
ora 12.00 - Centrul Millennium Baia Mare, Sala M1
Pe 9 Mai 2018 – ZIUA EUROPEI, Centrul Europe Direct Maramureş, din cadrul Fundației CDIMM
Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect, organizează
Evenimentul cultural-artistic „Împreună în Europa – 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural”.
În fiecare an, marcăm Ziua Europei prin acțiuni organizate în parteneriat, la nivel local, evenimentul din 2018
aflându-se la ediția a XI-a.
Manifestarea dedicată Zilei Europei 2018 își propune să reunească elevi, cadre didactice, studenți,
reprezentanți ONG, voluntari români și străini, reprezentanți instituții culturale, mass-media, precum
şi alţi cetățeni din județul Maramureș interesați în păstrarea, cunoașterea și prețuirea moștenirii și
tradițiilor culturale, precum și în promovarea dialogului intercultural la nivel local și european.
Prin evenimentul cultural-artistic din 9 Mai 2018, dorim să marcăm Anul European al Patrimoniului
Cultural și să celebrăm diversitatea europeană prin organizarea de standuri și scurte momente
culturale dedicate fiecăruia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, care să se refere la
promovarea patrimoniului cultural:
 tangibil – clădiri, monumente, obiecte, articole vestimentare, opere de artă, cărți, mașini, orașe
istorice, situri arheologice;
 intangibil – practici, reprezentări, expresii, cunoștințe, aptitudini pe care oamenii le prețuiesc;
dialecte și tradiții orale, arta spectacolului, practici sociale și meșteșuguri tradiționale;
 natural – peisajele, flora și fauna;
 digital – resurse create în formă digitală (arta digitală sau filmele de animație) sau care au fost
digitalizate pentru a putea fi păstrate (texte, imagini, materiale video, înregistrări etc.).
Echipele înscrise la eveniment vor pregăti câte un stand cultural și un foarte scurt moment
cultural-artistic dedicate unui stat membru UE, ales și stabilit împreună cu organizatorii, așa încât în
eveniment să fie înscrise 28 de echipe care să (re)prezinte cele 28 de state membre ale UE:
 Standul cultural va consta în:
o pregătirea unui panou de tip flipchart pe care să fie menționate denumirea statului UE ales,
reprezentarea grafică a steagului acestuia și anul aderării la Uniunea Europeană. Pe panou vor fi
postate creații originale, realizate de elevi/tineri/reprezentanți din instituția școlară/organizația
înscrisă la eveniment:
 1 desen/pictură care să ilustreze un obiectiv cultural al țării alese (format A3);
 1 fotografie/ colaj de fotografii care să ilustreze elemente de patrimoniu cultural ale țări
alese (format A3);
o mici obiecte/ creații/ reproduceri care să ilustreze comori culturale specifice țării alese:
cărți, elemente tradiționale, fotografii, mici cartoline care să prezinte personalități și opere
culturale; colecții de expresii, cugetări, proverbe specifice; rețete/creații culinare etc.
 Momentul cultural-artistic va consta în prezentarea standului și a unui foarte scurt element
cultural, reprezentativ pentru țara aleasă: recitarea unei strofe dintr-o poezie, lectura unui fragment
dintr-o operă literară, scenetă/dialog intercultural, interpretare dans/melodie tradiționale, prezentare
costum popular etc.
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CONDIȚII de înscriere:
- La eveniment vor participa echipe formate din elevi (școli și licee), studenți, tineri români și străini
(ONG, universități), reprezentanți instituții cu activități culturale și educaționale care activează în
județul Maramureș:
o Echipe formate din 2-3 membri;
o Coordonatori: maxim 2 reprezentanți ai instituției.
- Format: Stand cultural al unei țări UE + Moment cultural-artistic, în mod inovativ și interactiv. Fiecare
stand va avea o etichetă cu Denumirea Instituției școlare/Organizației.
- Drept de autor: Desenul/Pictura și Fotografiile vor fi creații proprii și originale, realizate de
reprezentanți ai instituțiilor școlare/organizațiilor înscrise în eveniment și vor putea fi folosite de
organizatori în cadrul acțiunilor sale, în format tipărit sau electronic.
- Durata momentului cultural-artistic: maxim 5 minute.
- Stabilirea statelor membre alese se va face în ordinea înscrierii. În caz că același stat membru va
fi ales de mai multe echipe, de comun acord se vor repartiza statele rămase nerepartizate.
- 28 de echipe vor fi selectate pentru a prezenta cele 28 de state membre ale UE, în ordinea înscrierii.
Termen de înscriere și de repartizare a țărilor ce vor fi prezentate: miercuri, 25 aprilie 2018, prin
completarea Formularului de înscriere ataşat.
Standurile și momentele cultural-artistice vor fi votate de publicul participant la eveniment,
pentru categoriile: ”Cel mai interesant stand” și ”Cea mai inovativă abordare”.
Creațiile artistice – desen/pictură și colajele foto vor fi incluse în Concursul ”Comori culturale
ale Europei”, vor postate în format electronic pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct
Maramureș și vor putea fi votate online, la categoriile: ”Comori culturale europene – Desen/Pictură”
și ”Comori culturale europene – Fotografie”, până pe 01 iunie 2018. Expoziția cu cele 56 de creații
artistice incluse în Concursul ”Comori culturale ale Europei” va fi organizată la Biblioteca Județeană
”Petre Dulfu” Baia Mare, în perioada 11 – 15 iunie 2018.
Vernisajul expoziției și festivitatea de premiere a Concursului de creație artistică ”Comori
culturale ale Europei”, precum și festivitatea de premiere a Evenimentului cultural-artistic ”Împreună
în Europa – 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural” vor avea loc pe 11 iunie, ora 14.00, la sala
de conferințe a Bibliotecii Județene” Petre Dulfu” Baia Mare.
Vor fi acordate PREMII și DIPLOME pentru fiecare din cele 2 categorii ale Concursului și pentru cele
2 categorii ale Evenimentului dedicat Zilei Europei și Anului European al Patrimoniului Cultural 2018.
 Premiul I: în valoare de 200 lei/echipă sau creație;


Premiul II: în valoare de 150 lei/ echipă sau creație;



Premiul III: în valoare de 100 lei/ echipă sau creație;



Premiul speciale: în valoare de 100 lei/ echipă sau creație.



Mențiuni speciale: 60 lei/ echipă sau creație (Toți ceilalți participanți la concurs/eveniment)

Așteptăm înscrierile la Evenimentul cultural-artistic „Împreună în Europa – 2018, Anul European
al Patrimoniului Cultural” dedicat Zilei Europei 2018, până miercuri, 25 aprilie 2018.
Pentru informaţii suplimentare, aşteptăm să ne contactaţi la:
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ
Bd. Traian 9-16, 430211 Baia Mare
Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409
Mobil (Margareta Căpîlnean): 0744.620.103
Email: marga@cdimm.org
Web: www.europedirect.cdimm.org;
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/
12.04.2018
Margareta CĂPÎLNEAN
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş
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