
Un proiect-pilot de mare impact pentru Romania, discutat la Sibiu
in Sinagoga Mare - din Sibiu, inclusa pe Lista monumentelor istorice, au fost prezentate, unui public
avizat, rezultatele unei cercetari deosebite intreprinse de Daniel Bilba si Anca Nitoi. Sinagoga a fost
aleasa alaturi de alte noua obiective ecumenice din judet, deoarece constituie o piesa-cheie in siragul unor
valori spirituale si materiale irepetabile. Conferinta-seminar a constituit pentru cei prezenti o oportunitate
de a primi un bogat bagaj informativ-formativ legat de demersul Institutului European de Training si
Studii Multiculturale (IETSM) si de proiectul "Promovarea patrimoniului cultural sibian prin intermediul
educatiei interculturale, interreligioase si interconfesionale in randul tinerilor ". Cei prezenti au aflat date
si despre un nou concept de turism: "turismul patrimoniului cultural national ". Referentii proiectului au
convins asistenta ca acest studiu-pilot faciliteaza interactiunea interculturala, interreligioasa si
interconfesionala in randul tinerilor si implicit in sanul comunitatilor locale, promovand in acelasi timp
patrimoniul cultural sibian. Sibienii au fost interesati, dar si placut surprinsi de beneficiile pe care
proiectul le are asupra minorit[tilor etnice, asupra membrilor comunitatilor religioase si confesionale.
Dintre beneficiari nu lipsesc nici cadre didactice si elevi. Initiatorii au aratat care a fost scopul
proiectului. Audienta a primit materiale de promovare, dar si un consistent pliant. Acesta reuneste rodul
activitatii de documentare si cercetare a obiectivelor culturale vizate de proiect. in format electronic au
fost prezentate rezultatele sondajelor desfasurate in cinci licee din municipiul Sibiu, unde au fost sustinute
prelegeri, work-shopuri, dezbateri (cu privire la cunoasterea si aprecierea patrimoniului cultural sibian,
gradul de toleranta fata de alte etnii, religii si confesiuni). in final, in Sinagoga Mare, dupa prezentare au
urmat dezbateri la care au participat si parlamentari locali. Deputatul Mircea Cazan a salutat initiativa
AFCN, etichetata ca fiind in ton cu spiritul european. Deputatul Ion Tamaian a remarcat
multiculturalitatea proiectului si frumusetea fatetelor dialogului multiconfesional. in fine, senatorul
Nicolae Neagu a laudat prezenta tinerilor si a punctat - adiacent - rolul iudaicilor in Sibiu. Otto Deutsch -
presedintele Comunitatii Evreiesti din Sibiu - a salutat initiatorii, invitatii si a prezentat istoricul
Templului din Sibiu, oferind date si despre obiceiurile iudeilor. Prezent la manifestare, Razvan Pop,
directorul Directiei Judetene pentru Cultura, si-a pus amprenta de istoric in interventia sa si a oferit unele
solutii manageriale pentru salvarea patrimoniului sibian.
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