28 octombrie 2016
Dezbateri publice
“De la comemorare la reconciliere-crearea spațiilor pentru dialog între generații”
Joi,27 octombrie 2016, asociația obștească “Genesis” a organizat conferința de dezbateri publice privind
nota conceptuală și studiul de fezabilitate a complexului muzeal “Muzeul în aer liber în memoria
victimelor represiunilor politice” din s. Mereni,muzeu care se dezvoltă în continuare prin implementarea
proiectului “De la comemorare la reconciliere-crearea spațiilor pentru dialog între generații”,proiect
care face parte din cadrul programului “CHOICE”- patrimoniu cultural: oportunități pentru
sporirea angajamentuui civic”, implementat în Moldova cu ajutorul ICOM Moldova și a Ministerului
Culturii RM.Finanțarea acestui proiect este asigurată de UE prin ALDA (European Association for Local
Democracy)
Acest eveniment a fost o activitate planificată în cadrul proiectului și a avut ca obiectiv informarea
societății civile,a mediului asociativ cît și a mediului de afaceri local cu privire la structura teoreticopractică a “Muzeului în aer liber în memoria victimelor represiunilor politice” din s. Mereni, rl Anenii
Noi-acesta la rîndul său fiind un scop de realizat al proiectului asociației obștești “Genesis”.
Prezenți la eveniment au fost și reprezentanții organizației partenere ICOM Moldova,experți-Veaceslav
Reabcinschi (director Centru de Politici Culturale) și Sergiu Ciocanu,care este și Șef Direcție patrimoniu
cultural în cadrul Ministerului Culturii.Aceștea la rîndul lor au confirmat încă o dată importanța
amenajării acestui muzeu în aer liber cu tematică istorică dar și de patrimoniu,ori acest complex muzeal
va aduce o reanimare a memoriei colective pentru generații multe de acum încolo.

La fel acest obiectiv istoric va fi și un mijloc de educație morală a comunității locale,căt și va consolida
capacitatea acesteia de a se implica în programe sau proiecte de dezvoltare locală.
Administrația locală (prin prezența dlui primar E. Salcuțan) a reiterat încă o dată deschiderea și
disponibilitatea de a se implica în realizarea acestui proiect atît cu surse financiare cît și naturale.Acest
lucru va fi posibil chiar de la începutul anului ce vine,odată cu posibilitatea utilizării surselor finaciare din
bugetul preconizat pentru anul 2017.
Despre importanța acestui proiect ,dar îndeosebi despre necesitatea consolidării eforturilor mediului de
afaceri în a susține proiectele locale au menționat și antreprenorii prezenți la dezbateri,iar tinerii elevi de
la Liceul “Emil Nicula” din localitate și-au luat responsabilitatea promovării și dezvoltării unor elemente
noi de vizibilitate pentru acest complex muzeal,ori odată cu dezvoltarea saitului muzeului și a paginii de
FB acest lucru va fi indiscutabil necesar.
Conceptul acestui complex muzeal cuprinde în sine descrierea desfășurată a tuturor modulelor muzeului,cu
analiza filosofico-istorico-artistică cît și cu mai multe desene,imagini specifice contextului pentru a atrage
atenția vizitatorilor.Dl Pavel Turuta,cel care a elaborat acest concept va rămîne și ca consultant pentru
durata amenajării acestor module pentru a păstra emblema de corectitudine și profesionalism a lucrărilor ce
se vor face.
Toți cei prezenți au acceptat conceptul prezentat și au confirmat necesitatea publicării acestui document în
sursele de informare în masă,cît și necesitatea prezentării unui rezumat în limba engleză pentru vizibilitate
mai mare.
În timpul discuțiilor la cafea în contextul temei acestei zile, au aparut propuneri de dezvoltare de mai
departe a complexului muzeal,lucru care ne-a convins încă o dată de sustenabilitatea proiectului nostru.
Mulțumim finațatorilor –ALDA,cît și partenerilor noștri: ICOM Moldova,Ministerul Culturii,APL Mereni.
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De la comemorare la reconciliere – crearea spațiilor
pentru dialog intre generații

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 dezbateri publice privind conceptul,obiectivele și studiul de fezabilitate al “Muzeului în aer liber în
memoria victimelor represiunilor politice” din s. Mereni,rl Anenii Noi.Acest eveniment este parte a activităților
preconizate în cadrul proiectului “De la comemorare la reconciliere-crearea spațiilor pentru dialog între generații”
și presupune o prezentare publică a notei conceptuale a acestui comlex muzeal,discuții cu reprezentanții mediului
de afaceri local,membri ai comunității cît și reprezentanți ai sectorului asociativ și mass-media.
Scopul acestui proiect este amenajarea unui monument 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).
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.
Pentru mai multe detalii despre proiect,despre activitățile preconizate,invităm partenerii noștri cît și alte persoane
interesate la dezbateri publice,eveniment care va avea loc joi,27 octombrie 2016,ora 10.00,casa nunții Moldova din s.
Mereni,rl Anenii Noi./ contact: (+373)69590633 (Natalia Procopii-Scobioala), (+373)69104851 (Alex. Postica)

