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MUZEUL SATULUI MOLDOVENESC,
ÎN COPOU
Acum 5 ani, când s-a lansat ideea
candidaturii Iașului la titlul de
capitală europeană a culturii, a fost
propusă și construirea unui muzeu
al satului moldovenesc. Ideea a fost
abandonată însă imediat după ce
titlul a fost adjudecat de Timișoara.
Azi, funcționează în țară 12 muzee
ale satului în afara celui de la
București. Există un muzeu al satului
bucovinean, al satului vâlcean, al
satului ardelean, al satului vrâncean.
De pe hartă lipsește tocmai un
muzeu al satului din Moldova, care-și
poate găsi locul ideal la Iași. A doua
capitală a țării, cum era numit Iașul
de regele Carol I, poate găzdui
un muzeu al satului moldovenesc
comparabil cu cel construit de
Dimitrie Gusti la București.
Un muzeu al satului moldovenesc
va cuprinde gospodării tipice
din toate zonele etnografice ale
Moldovei lui Ștefan cel Mare, inclusiv
din Basarabia, Bucovina de Nord
și ținutul Herța. Începutul ar putea
fi făcut cu 20-30 de case și anexe
tradiționale, muzeul urmând să fie
extins în timp. În 2015, se propusese
ca muzeul să fie amenajat de-a
lungul bulevardului Carol I, în Copou.
Soluția nu este practică, întrucât
ar impune tăierea a numeroși
copaci și schimbarea ambientului
urban. Am inițiat deja prospectări
pentru înființarea, în arealul Grădinii
Botanice, a acestui Muzeu al Satului
din Moldova care să pună în valoare
excepționala zestre etnografică
de care dispunem. În parteneriat
cu specialiștii Complexului Muzeal
Național „Moldova”, voi depune toate
eforturile ca acest proiect, de interes
european, să devină realitate.

În acest mod, Muzeul Satului
Moldovenesc s-ar afla
într-o continuare firească a
parcurilor din Copou. Suprafața necesară pentru amenajarea unui astfel de muzeu
este relativ mică. La deschiderea sa în 1936, Muzeul Satului
din București găzduia 29 de
gospodării, instalate pe doar
o jumătate de hectar de teren.
În colaborare cu
Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale, cu
specialiști, meșteri populari,
studenți și voluntari, casele
pot fi reconstruite, după
modelul original, cu materiale
și tehnici tradiționale, ceea
ce pe de o parte va reduce
costurile construcțiilor, iar pe
de altă parte va promova
în rândurile ieșenilor
și turiștilor frumusețea
satului moldovean.

COST DE
IMPLEMENTARE:
1.000.000 EURO
TERMEN: 4 ANI
Costul estimat îl are la bază
pe cel practicat de meșterii
de la muzeul satului din
Mărginimea Sibiului,
de aproximativ 10.000 de
euro/casă adăugând și
amenajarea zonei, realizarea
infrastructurii de utilități
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