
C��ori europeni pe alte continente 
<i>Cei interesati sa isi impartaseasca impresiile de calatorie din Africa, Asia, Oceania sau Australia o pot
face pe adresa bindercatalog@home.ro </i><br />  <br />  Muzeul de Etnografie Universala  "Franz
Binder"  invita publicul din Romania sa participe la un proiect cultural major, ce se desfasoara intre 2005
si 2008. Priectul se intituleaza  "Calatori romani pe alte continente"  si a debutat la sfarsitul anului 2004
prin lansarea site-ului  www.bindercatalog.home.ro, sprijinit financiar de Consiliul Local Sibiu, prin
Primaria si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu.<br />  <br />  Scopul principal al acestui proiect este de
a pune in circuitul national si international informatii utile despre patrimoniul de etnografie
non-europeana aflat in muzeele din Romania si de a crea un centru national de informare culturala asupra
acestor colectii.  "Chiar daca acest proiect nu va emite pretentii academice, pentru o riguroasa
consemnare a datelor si dezvoltarea ulterioara a proiectului, acceptam orice colaborare punctuala, care
poate conduce la completarea informatiilor deja existente pe site-ul Internet si la imbogatirea arhivei
viitorului centru cultural, fie cu prezentari originale, fie cu extrase bibliografice. Despre modul in care se
poate realiza parteneriatul pe acest proiect, mai multe informatii pot fi gasite chiar pe site" , precizeaza
muzeograf Ciprian Crisan.<br />  <br />  <b>Se cauta voluntari</b><br />  Unul dintre obiectivele
proiectului este acela de a atrage participarea cu articole si imagini digitale a oricarei persoane care a
vizitat o tara din afara Europei si doreste sa-si publice notele personale sau jurnalul de calatorie, muzeele
pe care le-a vazut, retetele de bucatarie locala pe care le-a incercat, etc. Daca ati vizitat vreo tara din
Africa, Asia, Oceania sau Australia puteti sa va trimiteti impresiile de calatorie, impreuna cu multe
imagini digitale si acordul de publicare al lor. <br />  Pe masura ce membrii comunitatii  acestui proiect
se vor inmulti, Muzeul  "Franz Binder"  va organiza o asociatie a acestora si va acorda un statut special
membrilor sai corespondenti, colectionarilor privati, precum si persoanelor care vor sprijini imbogatirea
colectiilor exotice sibiene, prin donatii de artizanat non european, fotografii documentare, reviste ilustrate
vechi, sau contributii financiare pentru achizitionarea lor direct din atelierele de creatie etc.  "Alt obiectiv
este cel de a pregati si posta, pana in anul 2008, pe site-ul www.bindercatalog.home.ro, repertoriile
tuturor colectiilor etnografice ale Muzeului �Franz Binder�, initiativa rarisima in Romania si care va
conferi acestei prezentari un caracter exceptional in domeniul cercetarii si valorificarii patrimoniului" ,
mai adauga Ciprian Crisan. <br />  <br />  Ioana C��IN�
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