
 
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Conferința de închidere a proiectului 

Promovarea și învățarea tehnicilor tradiționale de țesut, olărit și pictură pe lemn 

 

 

Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR Dezmir a implementat în perioada 

ianuarie – noiembrie 2017 proiectul Promovarea și învățarea tehnicilor tradiționale de țesut, 

olărit și pictură pe lemn, proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional,  

aria de finanțare Patrimoniu Cultural Imaterial, sesiunea I/2017.  

Asociați în proiect: Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj. 

 

Vineri, 17 noiembrie 2017, ora 14:30, la Atelierul de Meșteșuguri ASDR din satul Dezmir, 

jud. Cluj va avea loc conferința de închidere a proiectului Promovarea și învățarea tehnicilor 

tradiționale de țesut, olărit și pictură pe lemn. 

 

Scopul proiectului a fost acela de a promova în școli trei meșteșuguri tradiționale: țesut la război 

manual, olărit și pictură tradițională pe lemn. Pentru atingerea acestui scop, în colaborare cu 11 

școli din sate din jud. Cluj, s-au desfășurat următoarele activități: campanii de promovare a 

tradițiilor; concurs pentru elevi, legat de tradiții; organizare  „șezătoare”  pentru  cadrele 

didactice; desfășurare ateliere de lucru pentru elevi; organizare tabără de zi pentru câștigătorii 

concursului; realizare ghiduri de  practicare a celor trei meșteșuguri. 

 

În cadrul conferinței, se vor prezenta rezultatele proiectului și se vor distribui ghiduri de 

practicare a trei meșteșuguri tradiționale: țesut la război manual, olărit și pictură tradițională 

pe lemn. 

 

 



 
 
 

 

Despre Administrația Fondului Cultural Național 
Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie 

finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în 

străinătate. Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia lansează 

pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, pe diferite arii 

tematice. 

 

Despre Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR 
www.asdr.ro 

https://www.facebook.com/asdrDezmir/ 

https://www.facebook.com/Olarit-testut-si-pictura-pe-lemn-pentru-elevi-1835797396675233/ 

 

Asociația sprijină dezvoltarea rurală prin proiecte menite să reînvie şi să transmită copiilor 

tradiţiile, obiceiurile şi îndeletnicirile vechi ale satului. 

Încă de la înființare, din 2005,  ASDR Dezmir desfășoară activități menite să ducă la atingerea 

obiectivului principal al asociației: Reînvierea tradiţiile satelor. 

 

Persoană de contact: Viorica RUSU, coordonator proiect 

Telefon: 0744470723 

E-mail: asdr_dezmir@yahoo.com 

 
 


