
Scoatem turistii din Sibiu
Astazi se inaugureaza oficial Ecomuzeul Regional Sibiu, primul muzeu viu din judet, care pune in
evidenta valorile de patrimoniu ale satlor din Marginimea Sibiului. 
  
  Fceti cunostinta cu locurile, oamenii si modurile de viata din Marginimea Sibiului. Cam acesta ar fi
indemnul pentru turistii care viziteaza Sibiul, din partea Asociatiei Ecomuzeul Regional Sibiu. O idee
care a prins radacini in urma cu cativa ani care astazi face primul pas, inaugurarea Ecomuzeului
Regional. Astfel, de azi vorbim la sate despre puncte de informare a turistilor, obiective si trasee turistice,
dar si despre oamenii care insufletesc locul. 
„Ecomuzeul este format din sase localitati, Biertan, Valea Viilor, Mosna, Gura Raului, Saliste si Sasaus.
Noi deschidem acum numai trei, cele din Saliste, Biertan si Mosna, urmand ca celelate sa fie inaugurate
la toamna ",  a declarat Marius Halmaghi, presedintele Asociatiei Ecomuzeul Regional.  Mestesuguri si
oameni
  
  Pe langa punctele de informare din aceste localitati, care vor ghida turistii spre cele mai interesante
obiective, pe primul loc in realizarea acestui proiect se afla oamenii care insufletesc locurile.
Organizatorii vor valorifica astfel deocamdata 15 gospodarii care s-au pastrat si in care se inca se mai
practica vechile meserii si mestesuguri, de la case la diverse ateliere, cum sunt cele de fierarie, de pielarie
sau morile de apa. „Noi am incercat sa descoperim case si gospodarii locale in care se mai practica inca
mestesugurile " mai spune Marius Halmaghi. Pe viitor se are in plan realizarea unor circuite turistice
satesti, cu bilete si tururi complete de vizitare. Totul in ideea de a „scoate turistii din Sibiu " si de a pune
in evidenta si patrimoniul cultural rural. 
  
  Program inaugurare Ecomuzeul Regional Sibiu
  
  Vineri:
  Sibiu 
  Ora 14:00 Vernisajul expozitiei documentare de prezentare a Ecomuzeului – Turnul Sfatului 
  Saliste 
  Ora 16:00 Vernisarea miniexpozitiei documentare din Punctul de informare Saliste 
  Ora 16:30 Vizitarea circuitului Ecomuzeului Saliste – Gales 
  Ora 17:30 Dezbatere „Rolul meseriilor traditionale si a mestesugurilor in contextul economic actual " 
  
  Sambata:
  Biertan 
  Ora 10:00 Deschidere Punctul de informare „Casa Eminescu " 
  Ora 10:30 Vizitarea circuitului Ecomuzeul Biertan 
  Ora 11:30 Dezbatere „Traditional si modern in terapeutica actuala " si „Proiecte europene de valorificare
a plantelor medicinale " Mosna 
  Ora 14:00 Vernisajul miniexpozitiei documentare din Punctul de informare Mosna 
  Ora 14:30 Vizitarea circuitului Ecomuzeului Mosna 
  Ora 15:30 Dezbatere „Realitatea si utilizarea instalatiilor mestesugaresti traditionale existente in spatiul
rural "
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