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Argeşul rep o vestit
Regulament concurs
- 2018Sub egida Anului European al Patrimoniului, Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş organizează un concurs judeţean intitulat
„Argeșul repovestit” care își propune, în 2018, să aducă pe harta Europei elemente
ale patrimoniului cultural argeșean.
Concursul este adresat tuturor argeșenilor ce sunt deținători de obiecte populare
autentice sau posesori de fotograﬁi vechi despre oameni și locuri din Argeș sau sunt
păstrători de datini locale pe care doresc să le transmită mai departe.
Scopul concursului este reprezentat de promovarea patrimoniului cultural din
zona Argeș–Muscel în spațiul european. Acesta are 3 secțiuni, ﬁecare participant
putându-se înscrie de maxim 3 ori, indiferent de categoria aleasă, după cum
urmează:
Secțiunea 1: Povești nescrise (obiceiuri și tradiții argeșene)
Descriere
Este cunoscut faptul că patrimoniul cultural imaterial reprezintă totalitatea
practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoștințelor, abilităților pe care comunitățile,
grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor
cultural.
Acesta este transmis din generație în generație, recreat în permanență de
comunități și grupuri umane, în interacțiune cu natura și istoria lor, conferindu-le
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acestora un sentiment de identitate și continuitate, contribuind în același timp la
promovarea respectului față de diversitatea culturală și creativitatea umană.
Astfel, obiceiurile și tradițiile nu îmbătrânesc, ele există şi vor exista atâta timp
cât o ţară respiră. De aceea avem datoria de a le conserva şi de a le transmite
următoarelor generaţii.
Invităm toți cunoscătorii de obiceiuri ori tradiții speciﬁce plaiurilor argeșene să
le înscrie în concurs, având șansa de a le promova în cadrul unui eveniment
organizat la nivel regional, în data de 9 mai 2018.
Condiții de participare
Fiecare persoană care dorește să participe trebuie să descrie, relevant și
succint, în maxim o pagină A4 (Times New Roman 12, spațiere de 1,5) un obicei ori
o tradiție locală, zona de proveniență și semniﬁcația acesteia pentru locuitorii zonei
respective.
Este necesar ca participanții să își dea acordul că vor reda/prezenta
obiceiul/tradiția în cadrul evenimentului organizat de Ziua Europei, în data de 9 mai
2018 la Biblioteca Județeană Argeș. Cei care nu pot participa la eveniment, vor
atașa înscrierii realizate un ﬁlm de prezentare a obiceiului/tradiției din zona lor
(ﬁlmul trebuie să ﬁe original, grevat de eventuale drepturi de autor, să prezinte
standarde calitative audio-video adecvate sau să ﬁ fost încărcat pe youtube și să nu
dureze mai mult de 3-5 minute).
Termen limită de înscriere
Prezentarea, acordul sau ﬁlmul (după caz) trebuie trimise până la data de 31
martie 2018, la adresa de e-mail: europearges@gmail.com. Reprezentanții
Europe Direct Argeș vor conﬁrma înscrierea în concurs prin e-mail la adresa de
contact indicată în acord.
Juriul
Juriul va ﬁ format din persoane specializate în conservarea și promovarea
culturii tradiționale argeșene și va desemna cele mai inedite prezentări/interpretări
ale obiceiurilor și tradițiilor care se regăsesc în zona argeșeană.
Jurizarea și premierea vor avea loc în data de 9 mai 2018, de Ziua Europei.
Secțiunea a 2-a: Argeș: album de amintiri (ilustrații, cărți poștale, diverse
fragmente de jurnal, scrisori, documente care au circulat la începutul
secolului al XX-lea)
Descriere
În 2018 se celebrează Centenarul Marii Uniri de la 1918, împlinirea a 100 de
ani de la terminarea Primului Război Mondial. Cu această ocazie, suntem în
căutare de ilustrații, cărți poștale, diverse fragmente de jurnal, scrisori, documente
care au circulat la începutul secolului al XX –lea (până în anul 1925) și care pot
spune o poveste despre locurile și oamenii care au trăit pe meleagurile Argeșului și
Muscelului.
Condiții de participare
Fiecare cetățean din Argeș se poate alătura acestui demers prin identiﬁcarea
acestor documente în colecțiile personale sau în arhive mai puțin cunoscute și
transmiterea informațiilor găsite.
Documentele vor ﬁ aduse la Biblioteca Județeană Argeș, la etajul I, la sediul
Centrului Europe Direct Argeș. Aici, materialele vor ﬁ scanate - pentru a ﬁ transpuse
în format digital - și returnate, în aceeași zi, posesorilor. După prelucrare, poveștile
dumneavoastră vor intra în istoria internetului, devenind accesibile pe tablete,
smartphone-uri și calculatoare.
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Termen limită de înscriere
Documentele trebuie aduse la Biblioteca Județeană Argeș, etaj 1, sediul
Centrului Europe Direct Argeș până la data de 31 martie 2018.
Juriul
Juriul va ﬁ format din persoane specializate și va nominaliza cele mai inedite
documente identiﬁcate, din perioada menționată.
Jurizarea și premierea vor avea loc în data de 9 mai 2018, de Ziua Europei.
Bibliotecarii care doresc să pună în valoare documente din colecțiile
bibliotecilor comunale sunt așteptați la eveniment împreună cu cei înscriși în
concurs, din zona pe care o reprezintă.
Secțiunea a 3-a: Zestrea bunicilor mei (costume populare tradiționale din
diferite zone argeșene)
Descriere
Portul popular reprezintă una dintre cele mai importante forme de manifestare
a identității culturale a unui popor, pe baza lui realizându-se numeroase cercetări:
geneza istorică şi etapele principale de evoluţie, formele contemporane şi aria de
răspândire.
Invităm toți deținătorii de costume populare argeșene să înscrie în concurs
vestimentația tradițională deținută. Expunerea costumelor poate ﬁ completată și de
alte obiecte speciﬁce zonei.
Condiții de participare
Fiecare participant la această categorie trebuie să descrie în maxim o pagină
A4 (Times New Roman 12, spațiere de 1,5) de când datează portul popular și să
schițeze povestea lui.
Este necesar ca participanții să atașeze o fotograﬁe color a acestuia și să-și
dea acordul că în perioada 1-9 mai 2018 vor expune costumul tradițional în cadrul
unei expoziții organizate de Centrul Europe Direct în holul Bibliotecii Judeţene
Dinicu Golescu Argeş în perioada menționată.
Termen limită de înscriere
Prezentarea, acordul și fotograﬁa color trebuie trimise până la data de 31
martie 2018, la adresa de e-mail: europearges@gmail.com. Reprezentanții
Europe Direct Argeș vor conﬁrma înscrierea în concurs prin e-mail la adresa de
contact indicată în acord.
Pentru buna organizare și desfășurare a expoziției menționate, costumul va ﬁ
adus în ultima săptămână din luna aprilie.
Juriul
Juriul va ﬁ format din persoane specializate în conservarea și promovarea
culturii tradiționale argeșene și va desemna cele mai frumoase costume populare.
Jurizarea și premierea vor avea loc în data de 9 mai 2018, de Ziua Europei.
Pentru mai multe informații, puteți contacta Centrul Europe Direct din cadrul
Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș (strada Victoriei, Nr. 18), la următoarea
adresă de e-mail: europearges@gmail.com.
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