De la comemorare la reconciliere – crearea spațiilor
pentru dialog intre generații
Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural în Republica Moldova astăzi este un
imperativ al timpului.Valorificarea resurselor de patrimoniu are și va avea un impact
major în consolidarea capacităților comunităților locale.Astfel,un proiect de valorificare a
patrimoniului local,de păstrarea a memoriei culturale,susținut de Uniunea Europeană va fi
realizat în localitatea Mereni,rl. Anenii Noi.
Asociația Obștească “Genesis” în parteneriat cu ICOM Moldova (International Council
of Muzeums), Asociația Foștilor Deportați și Deținuți politici din Moldova, APL Mereni
și Min. Culturii al Republicii Moldova organizează evenimentul de lansare a proiectului
De la comemorare la reconciliere – crearea spațiilor pentru dialog intre generații,
proiect ce va contribui la realizarea unui complex muzeal unic în țara noastră – amenajarea
“Muzeului în aer liber în memoria victimelor represiunilor politice” Susținerea
finaciară este asigurată de ALDA (European Association for Local Democracy) și din
surse obținute prin alte parteneriate.

Scopul acestui proiect este amenajarea unui complex istorico-muzeistic în memoria
victimelor represiunilor politice,ori, păstrarea memoriei culturale,cunoașterea istoriei locale
va fi un mijloc de educație morală a tinerei generații.
Muzeul va reprezenta o filă din istorie locală din perioada deportărilor în masă (Casa
țărănească din sec.XIX,Drumul spre Siberia cu trenul marfar,Zona de lagăr,Arhiva și o Zonă
de parc).Acest spațiu își propune să devină un punct de atracție majoră și pentru turiști,dar
bineînțeles principalii beneficiari va fi comunitatea locală,populația raionului Anenii Noi în
întregime. Din sursele finaciare obținute prin acest proiect se vor continua amenajarea a două
module ale “Muzeului în aer liber în memoria victimelor represiunilor politice”.
Muzeul, lansat acum 5 ani de către Avocatul Alexandru Postica, are scopul de a expune sub
formă de expoziții permanente și construcții sugestive atmosfera perioadei represiunilor. La
fel spațiul muzeului va găzdui și o arhivă specializată în domeniul deportărilor. În total
terenul destinat muzeului urmează să conțină mai mult de 10 module.
Proiectul face parte din programul internațional „CHOICE”- Patrimoniu cultural:
Oportunitate pentru sporirea angajamentului civic. Acesta prevede un proiect cu durata de
doi ani privind protejarea și reconsiderarea patrimoniului cultural, cât și sporirea
potențialului organizațiilor societății civile din domeniul culturii. Proiectul este finanțat de
Uniunea Europeană în cadrul Programului Parteneriatului Estic. Concomitent cu Moldova
proiectul se desfășoară în Belarus, Ucraina și Armenia, cu suportul consultativ și
informațional al organizațiilor partenere și prevede o schemă de finanțare în cadrul
programului de granturi mici a organizațiilor culturale non-guvernamentale și asociațiilor
profesionale care își propun realizarea proiectelor inovative privind protejarea și
interpretarea actuală a patrimoniului cultural național.
Pentru mai multe detalii despre proiect,despre activitățile preconizate,invităm
partenerii noștri cît și alte persoane interesate la evenimentul de lansare a
proiectului,care va avea loc joi,12 mai,ora 10.00,în Parcul Central din s. Mereni,rl
Anenii Noi.
Telefon de contact: (+373)69590633 (Natalia Procopii-Scobioala), (+373)69104851 (Alex. Postica)

