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Finanţatori:
Finanţatori:
Consiliul Judeţean Maramureş

Primăria Şomcuta Mare

Descriere:
Iniţiat în 2014, programul derulează divrese activităţi în finanţate prin programele locale de finanţare în domeniul cultural:
proiecte editoriale, respectiv realizarea de volume şi publicaţii care promovează patrimoniul cultural al Maramureşului şi
cărţi scrise de autori maramureşeni
proiecte culturale, respectiv evenimente de lansare a volumelor cu ocazia Târgurilor de carte organizate la nivel zonal,
naţional şi internaţional.
Grup ţintă: solicitanţii de
azil/refugiaţi, turişti, ONG-uri

Obiective
Facilitarea integrării solicitanţilor
de azil/ refugiaţilor în mediul
socio-cultural al Maramureşului

Traducerea şi publicarea în
diverse variante lingvistice a unor
lucrări care prezintă Maramureşul

Promovarea culturii
maramurşene în ţară şi
în afara graniţelor României

Justificare program:
Programul urmăreşte să atingă priorităţile comunităţii maramureşene, respectiv cunoaşterea la nivel naţional şi internaţional
a ofertei de carte provenind din Maramureş, a patrimoniului cultural şi turistic al zonei cât şi sprijinirea în vederea integrării
refugiaţilor cazaţi în Şomcuta Mare.

Strategii:
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Continuitate în accesarea de fonduri de la bugetul judeţean Maramureş şi bugetul local al primăriei Şomcuta Mare Editarea
de noi volume
Reeditarea titlurilor editoriale realizate în cadrul programului cultural în diverse varinate bilingve
Participarea cel puţian o dată/an la Târguri şi expoziţii de carte pentru promovarea Maramureşului şi a autorilor
maramureşeni

2014

Activităţi
Maramureş. Manual de orientare culturală
1 iulie-1 noiembrie

Proiectul editorial constă în publicarea în ediţie trilingvă (română-engleză-franceză) a volumului “Maramureş. Manual de
orientare culturală”, care prezintă pe parcursul a 160 pagini patrimoniul Maramureşului. A fost distribuit refugiaţilor din
zonă, ONG-uri şi punctelor de atracţie turistică.
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2015

Activităţi
Pe meleaguri maramureşene
1 iulie - 30 august

Proiectul editorial constă în publicarea albumului „Pe meleaguri maramureşene” şi distribuirea lui refugiaţilor din zonă şi ONGuri cu profil turistic şi cultural.
Volumul, structurat în 3 capitole, prezintă pe parcursul a 100 pagini prin imagini şi text bilingv (română-engleză) particularităţile
celor 4 zone etnografice ale Maramureşului
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2016

Activităţi

Spiritul maramureşean la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus
01 iunie -30 iulie
Proiectul cultural constă în realizarea şi tipărirea materialelor de promovare în vederea reprezentării “spiritului maramureşean” la
Târgul Internaţional de Carte – Gaudeamus Bucureşti

Semne de carte
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Vederi
Tineri maramureşeni,
păstrători ai tradiţiei
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Calendar de birou
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Calendar de birou
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Mapă cu buzunar
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12 mai -15 august
Proiectul prevede editarea şi tipărirea revistei
“Şomcuta Mare – vatră de cultură şi civilizaţie
a Ţării Chioarului” la tirajul de 500 de exemplare.
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Revista a fost lansată Duminică, 24 iulie 2016 în cadrul acţiunii “Zilele culturale
ale oraşului Şomcuta Mare”
Este structurată în 3 capitole:
PREZENTARE GENERALĂ: Orşul Şomcuta Mare, com unităţi şomcutene
CULTURA: Obiceiuri şi tradiţii - Port popular, Arta populară Folclor muzical şi coregrafic
NATURA: Obiective turistice
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2017

Activităţi
Proiect editorial “Antologie lirică – Vasile Grigore Latiş”

Titlul editorial este o apariţie unică şi inedită în peisajul editorial româneasc, care a fost privat de cunoaşterea operei de o
evidentă originalitate, bogată în semne şi simboluri a poetului maramuresean contemporan Grigore Vasile Latis. Multe voci
ale culturii maramureşene şi-au exprimat necesitatea republicării operei lui Latiş, poetul fiind considerat unul dintre cei mai
remarcabili scriitori maramureşeni, dar a cărui operă nu a fost suficient de promovată la nivel naţional.

Implementarea proiectului a însemnat promovarea culturii adevarate şi a reprezentanţilor de varf ai literaturii romanesti şi
maramureşene contemporane.
Selecţia de versuri cuprinde poeme din cele 14 volume publicate ale autorului, aceste fiind:
Odihnă rostitoare
Versuri de apropiere
Socrate plânge după Diotima
Cântecele Diotimei
Cântece fără cuvinte
Versuri de purificare
Dreptele tăceri ale cuvântului
Versuri premergătoare
Antistrofe
Urme de paşi pe zăpadă
Cântece pentru devenire
Variaţiuni pe aceeaşi temă
Cântecul băiatului nenăscut
Cartea inocentului

Finanţatori
Finanţatori
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