Joi,12 mai ,2016 în localitatea Mereni,rl Anenii Noi a fost lansat proiectul “De la comemorare
la reconciliere-crearea spațiilor pentru dialog între generații”. Prin acest proiect Asociația
Obștească “Genesis” în parteneriat cu ICOM Moldova (International Council of Muzeums),
Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Cabinetul Avocatului ”Alexandru
Postica”, Primăria s. Mereni și Ministerul Culturii al Republicii Moldova 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 și primaria Mereni, 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.
La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Culturii R. Moldova în persoana
D-lui Gheorghe Postica Vice–Ministru, Dna Svetlana Pociumban-Șef Direcție Generală Politici
Culturale, primarul de Mereni Dl Eugeniu Salcuțan și reprezentanți ai APL Mereni,administrația
ICOM Moldova(International Council of Muzeums),Alexandru Postica-inițiatorul ideii Muzeului în
aer liber,reprezentanți ai Muzeului de Istorie și Etnografie Mereni,colaboratori ai Casei de Cultură
Mereni și bineînțeles membri ai comunității locale,elevi ai Liceului Teoretic “Emil Nicula” din
localitate.
În prezentările lor vorbitorii au elucidat importanța acestui obiectiv Istoric pentru comunitatea
locală,dar și pentru Republica Moldova în anasamblu,ori acest spațiu își propune să devină un
complex istorico-muzeistic unic în Republica Moldova, în care vizitatorii vor putea primi răspunsul
la orice întrebări legate de represiunile în masă de pe teritoriul țării noastre.
La fel în discursurile lor oficialitățile cît și membrii echipei de implementare au menționat și
importanța imlicării membrilor comunității locale în realizarea acestui proiect,consolidarea
forțelor comunității cît și colaborarea cu alte structuri reprezentative în vederea atragerii surselor
finaciare suplimentare pentru finisarea amenajării acestui obiectiv de patrimoniu.Astfel, la finalul
evenimentului s-a semnat și contractul de finațare dintre AO “Genesis” și partenerii ICOM
Moldova și ALDA (European Association for Local Democracy)
Vă reamintim că proiectul face parte din programul internațional „CHOICE”- Patrimoniu
cultural: Oportunitate pentru sporirea angajamentului civic. Proiectul este finanțat de Uniunea
Europeană în cadrul Programului Parteneriatului Estic.Concomitent cu Moldova proiectul se
desfășoară în Belarus, Ucraina și Armenia.

