
Locul unde cultura traditionala reinvie
Complexul Muzeal din Dumbrava a dat mai multa consistenta proiectului "Tezaure Umane Vii ", prin
noua editie a "Targului de produse traditionale si ecologice ", care a avut loc in Muzeul In Aer Liber din
Dumbrava, un cadru natural in care au fost expuse spre degustare si achizitionare produse traditionale
atestate din judetele Sibiu, Alba si Mures, si in premiera din Tulcea. Acest concept muzeal vine sa puna in
valoare radacinile civilizatiei si culturii noastre, o oferta spectaculoasa pentru straini - care inca au prea
putine date despre noi - dar si pentru conationali,majoritatea instrainati de propria cultura, abandonata in
dauna mimetismului pavlovian. Muzeul Dumbrava, la fel de minunat precum Dumbrava lui Sadoveanu,
dezvaluie procedee si tehnologii ocupationale in mediul carpatic si in jurul Carpatilor, valorifica
procesele si procedeele pentru obtinerea si prelucrarea produselor animale si vegetale in scop alimentar
rezultate din: vanatoare, pescuit, apicultura, cresterea animalelor, pomicultura, viticultura, prelucrarea
semintelor oleaginoase, agricultura, o oportunitate de a afla si retete inedite pentru produsele
alimentar-ecologice traditionale. Organizatorii evenimentului: Directia Judeteana pentru Agricultura
Sibiu, Asociatia producatorilor de produse traditionale si ecologice Marginimea Sibiului, ADEPT si
Complexul National Muzeal ASTRA, cu sprijinul Consiliului Judetean Sibiu. Vor mai organiza astfel de
evenimente si in: 21-22 mai, 11-12 iunie, 25-26 iunie, 9-10 iulie, 23-24 iulie, 6-7 august, 20-21 august,
17-18 septembrie, 1-2 octombrie, 15-16 octombrie. Directorul Complexului Muzeal National Astra,
Valeriu Olaru, considera parteneriatul ca unul de bun augur, precizand ca muzeul va orienta targuri pe
profile tematice de sezon, produsele urmand sa fie prezentate si vandute in dreptul obiectivelor muzeale
din regiunile pe care le reprezinta. Şi directorul Directiei pentru Agricultura Sibiu, Gheorghe Budrala,
este multumit de rezultatul parteneriatului deoarece se pot identifica producatorii care respecta normele
UE, urmand sa-i includa in brandul european "Produs ecologic de Marginime ". Pe lista aceasta figureaza
noua produse care sunt considerate unice in Europa. Gerhard Fredel din Munchen a fost unul din
vizitatorii care au apreciat ca produsele Roma nesti ar putea lua locul celor turcesti din UE, deoarece
sunt sub calitatea bio-ecologica a produselor romanesti. "Sincer ma asteptam ca acest targ sa fie de mai
mare amploare... sa gasesc si zarzavaturi, fructe specifice ariei traditionale ...cum as fi asteptat sa vad si o
oferta de flori tot din aceeasi arie a habitatului traditional romanesc, precum si oferte de produse
farmaceutice naturiste care se inscriu in traditia homeopatiei, asa cum o practicau in vechime cei din
mediul rural romanesc ". Iata o opinie care poate sa dea extensie acestui proiect. 
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