
Me?te?uguri artistice tradi?ionale

Masa rotund? <strong>�Me?te?uguri artistice tradi?ionale din regiunea transfrontalier?
Prut�</strong><br /><br /><strong>Asocia?ia Me?terilor Populari din Moldova � Ia?i</strong>,
� parteneriat cu <strong>Asocia?ia �Dialog pentru Dezvoltare�</strong> din Ia?i,
<strong>Uniunea Me?terilor Populari din Moldova</strong> � Chi?in?u ?i <strong>Asocia?ia
Oamenilor de Afaceri Ia?i 2003</strong>, a organizat masa rotund? cu titlul
�<strong>Me?te?uguri artistice tradi?ionale din regiunea transfrontalier? Prut�,
</strong>eveniment din cadrul proiectului ART �Afaceri prin Rena?terea Tradi?iilor�, finan?at
de Uniunea European? prin Programul de Vecin?tate Rom�ia � Republica Moldova
2004-2006, linia de buget Phare CBC 2004.   <br /><br />Masa rotund? a fost un eveniment
consacrat preponderent analizei situa?iei me?te?ugurilor artistice din regiunea transfrontalier?
Prut. Temele principale de discu?ie s-au referit la:<br /><br />- prezervarea culturii populare
contemporane rom�e?ti; revitalizarea valorilor culturale create de me?terii populari;<br /><br
/>- valorificarea patrimoniului exprimat prin produsele realizate de me?terii populari
contemporani;<br /><br />- modalit??i de atragere a genera?iei tinere spre cunoa?terea ?i
protejarea patrimoniului me?te?ug?resc; cazul proiectului �Micii me?teri din Copou�;<br />- de
la Re?eaua transfrontalier? ART la Asocia?ia �ART � Me?te?ugurile Prutului�.<br />La finalul
mesei rotunde a avut loc o conferin?? de pres? � cadrul c?reia s-au evaluat activit??ile din
proiectul ART ?i rezultatele ob?inute � urma implement?rii acestuia. � esen??, aceste
rezultate sunt urm?toarele:<br /><br />� �tocmirea unei baze de date privitoare la persoanele
cu preocup?ri me?te?ug?re?ti din regiunea transfrontalier? Prut;<br /><br />� selectarea unui
num?r de 20 de me?teri populari ca grup ?int?;<br /><br />� organizarea la Ia?i (� mai-iunie ?i
septembrie 2007) a dou? sesiuni de informare-instruire pentru grupul ?int?, sesiuni centrate pe
demararea unor mici afaceri;<br />� crearea re?elei ART format? din 10 me?teri populari din
Rom�ia ?i 10 me?teri populari din Republica Moldova;<br /><br />� demararea procesului de
transformare a Re?elei transfrontaliere ART � Asocia?ia �ART � Me?te?ugurile Prutului�;<br
/><br />� elaborarea unui studiu privitor la situa?ia me?terilor populari din regiunea
transfrontalier? Prut;<br /><br />� desf??urarea primei edi?ii a �Festivalului Prutului� (Ia?i,
12-13 octombrie 2007), festival al me?terilor populari din aceast? regiune transfrontalier?;<br
/><br />� conceperea ?i realizarea unui set de materiale promo?ionale ale re?elei ART
(cataloage de prezentare, CD-uri, web-site ?i film de prezentare a re?elei ART ?i a
proiectului);<br /><br />� con?tientizarea uria?ului poten?ial uman ce exist? � aceast? zon? ?i
a for?ei pe care o dezvolt? asocierea.<br /><br /><br /><br />Deschiderea oficial? a avut loc la
Bolta Rece din Ia?i, vineri, 16 noiembrie 2007. Au fost invita?i at� reprezentan?ii grupului ?int?
din proiect, c� ?i reprezentan?i ai mass-mediei<br /><br /><br />
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