
                                                                                                                                          

VERNISAJ MULTICULTURAL - INTERETNIC 

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş“ - Baia Mare 

JOI 15.10.2015 ORA 12,00

           ANTREC-Maramure , ș în parteneriat cu Universitatea Akureyri dinIslanda i Universitatea de ș
Vest Vasile Goldis Arad -filiala Baia Mare, este beneficiara contractului de finan are nerambursabilăț  
RO PA17RO13LP7/27.11.2014,  grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si 
Guvernul Romaniei pentru  proiectul:” Maramureş “Tezaur Viu“ în cadrul patrimoniului 
cultural European“.
În acest context vă aşteptăm joi , 15 octombrie 2015,  ora 12,00 la vernisajul  Expozi iei de ț
Etnografie Multietnică din Maramureş, "Bucuria Atingerii" organizată în beneficiul persoanelor cu 
deficien ă de vedere,ț  o întâlnire cu tradiţia. 
Expozi ia este deschisă ț la sediul Universităţii de Vest Vasile Goldiş - Baia Mare, str. Culturii nr. 1-5 
la parter.
Obiectele expuse sunt elocvente pentru particularitatile modului de viata si ale culturii materiale si 
spirituale ale populatiei din Maramures, dar au fost selectate si pentru impactul tactil pe care il pot 
genera. Echipa de implementare a acestui proiect, consideră ca pentru cei care trăiesc drama de a nu 
vedea lumea inconjuratoare si de a o percepe doar tactil, auditiv sau olfactiv expozi ia reprezintă ț
ansa de a stabili un contact cu mediul cultural atat de bogat în senza ii, generând sentimentul de ș ț

apartenen ă culturală multietnicăț .Prin intermediul acestor evenimente, ne propunem să aducem în 
prezent, atât tradiţiile cât  şi produsele rezultate, reamintind vizitatorilor bogata moştenire 
multiculturală interetnică pe care o  are Maramureşul, precum şi cât de importantă este transmiterea 
acestora din generaţie în generaţie.

Informa ii suplimentare se pot ob ine la ANTREC-MM sau sediul UVVG. Baia Mare, tel ț ț
0262-213302 ; email antrec_mm  @  yahoo.com; livia_sima@yahoo.com ; 
www.maramuresmulticultural.ro 

                                                                                                                                          

SUS INEREA MULTICULTURALITATII MARAMURE ENEȚ Ș

mailto:antrec_mm@yahoo.com
http://www.maramuresmulticultural.ro/
mailto:livia_sima@yahoo.com

	VERNISAJ MULTICULTURAL - INTERETNIC
	Universitatea de Vest “Vasile Goldiş“ - Baia Mare
	JOI 15.10.2015 ORA 12,00
	Obiectele expuse sunt elocvente pentru particularitatile modului de viata si ale culturii materiale si spirituale ale populatiei din Maramures, dar au fost selectate si pentru impactul tactil pe care il pot genera. Echipa de implementare a acestui proiect, consideră ca pentru cei care trăiesc drama de a nu vedea lumea inconjuratoare si de a o percepe doar tactil, auditiv sau olfactiv expoziția reprezintă șansa de a stabili un contact cu mediul cultural atat de bogat în senzații, generând sentimentul de apartenență culturală multietnică.Prin intermediul acestor evenimente, ne propunem să aducem în prezent, atât tradiţiile cât şi produsele rezultate, reamintind vizitatorilor bogata moştenire multiculturală interetnică pe care o are Maramureşul, precum şi cât de importantă este transmiterea acestora din generaţie în generaţie.

