
 

Proiectul ”e-MOȚII – tradiție, poveste de odinioară”  

În perioada 22.07 – 15.11.2021, Asociația pentru Promovarea Tradițiilor din Timișoara, în 
parteneriat cu Primăria Ceru Băcăinți, implementează Proiectul ”e-MOȚII – tradiție, poveste 
de odinioară”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

Scopul acestui proiect este de a reactiva patrimoniul imaterial, constând în creația populară 
orală (cântece, colinde, poezii, jocuri, ghicitori, povești/basme, legende, proverbe/zicători) din 
trei comunități rurale din județul Alba, aparținând localitatilor Zlatna, Ceru Băcăinți și Almașu 
Mare, ca factor de dezvoltare comunitară și de dialog intercultural cu alte comunități din țară 
și din afara țării. 

Proiectul scoate la lumină creațiile populare orale care au un risc crescut de a se pierde, 
acestea existând doar latent, în memoria unor vârstnici sau risipite prin documente vechi și le 
transformă, prin acțiunile desfășurate, în instrument de dezvoltare comunitară, creând astfel 
posibilitatea afirmării identității culturale și a promovării acesteia, în raport cu alte comunități 
din țară și din străinătate. În acest sens, vor fi create un album de texte și un DVD, care vor fi 
distribuite către instituțiile administrative, culturale si de educație din zonele din care au fost 
culese creațiile populare, precum și către membrii comunității rurale, care au participat la 
activități. 

În perioadele 15 – 17.07.2021, respectiv 29.07 – 01.08.2021  au avut loc primele două activități 
in cadrul Proiectului ”e-MOȚII – tradiție, poveste de odinioară”, odată cu actiunile de 
culegere a tradițiilor efectuate de către reprezentanții Asociației pentru Promovarea 
Tradițiilor din Timișoara, în localitatile Ceru Băcăinți, Feneș, Izvorul Ampoiului, Nădăștie, Cib, 
Glod și Trâmpoiele din județul nostru. 

Aceaste activități de culegere a tradițiilor sunt primele două dintre cele patru propuse a avea 
loc in cadrul proiectului, iar creaţiile populare culese vor fi înregistrate în forma arhaică, pe 
portativ, respectându-se linia melodică autentică, rezultând publicarea unei culegeri de texte 
și melodii cu valoare documentară.  

De asemenea, la finalul proiectului vor mai avea loc două evenimente importante, cu 
implicarea directă a localnicilor care au participat la activitățile de culegere a tradițiilor: 

- Un eveniment cultural desfășurat la Timișoara, în sala de festivități a Facultății de Arte 
Plastice si Design, care va consta în prezentarea de modă tradiționala, expoziție de 
costume și alte elemente tradiționale din zonele vizitate, precum și într-un spectacol 
de cântec și joc traditional oferit de către locuitorii acestor sate; 
 



- O expozitie cu caracter permanent, care va fi realizată în cadrul Muzeului „Achim 
Emilian” din comuna Almasu Mare, cu creațiile vestimentare si decorative care 
reinterpretează în manieră modernă creațiile vestimentare si decorative populare. 
 
   

 


