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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

Vă transmitem alăturat adresa cu Nr. 240/05.02.2013 transmisă de către MUZEUL OLTENIEI şi 
înregistrată la INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ cu Nr. 685 din 07.02.2013, prin care se 
înştiinţează organizarea pe 7 martie 2013 a expoziţiei "Parada Mărţişoarelor" ediţia aV-a, adresată 
şcolarilor şi preşcolarilor din unităţile de învăţământ doljene. 

Inspector şcolar de specialitate, 



FROM FAX NO. :0251419435 Feb. 05 2013 10:04PM P1 

.s ,;:,~ !~)_: \':.~, :rr.:; ii''~ I··:~ 

::·.·~~::·~~:~:J.~::·:; ;'?.2·.-·· ·. 

MUZEUL OLTENIEI 
Str. P<>pa ŞapCli.nr. 8, 200422 Craiovo: t<:L +40 251 411906; fax. +40 251419435 

e-maU: muzeulolteniei@yahoo.com; www.muzeulolteniei.ro 

Clitre, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

Ca 1n fiecare an, ne propunem şi 1n 2013, să organizăm pe 7 martie expoziţia Parada 
Mărţişoarelor, ajunsă la ediţia a V-a. Evenimentul se adresează preşcolarilor şi şcolarilor din 
unităţile de 1nvăţ;'!mant doljene, drept pentru care vă solicttăm colaborarea în realizarea acestui 
proiect. 

·Manifestarea noastră îşi propune să iniţieze copiii 1n cultura tradiţională românească, în expresiile 
· · şi modelele ei, motiv pentru care participanţii vor beneficia de expuneri şi demonstrajii asupra 

subiectului, a1âl în ateliere, cât şi In expoziţia de bază a Secţiei de efnografie a muzeului. De 
aceea, ar fi de preferat ca institu~ile de 1nvăţiimânt Ynscrlse în concurs să participe şi .1n cadrul 
atelierelor, mai ales pentru socializare şi comunicare. 

Pentru organizarea şi finalizarea acestei acţiuni, vom derula următorul prcgram: 

1. În zilele de 25, 26. 27, 28 februarie vor avea loc la Muzeul Olteniei Craiova (clădirea 
nouă) str. Madona Dudu nr 14 si Casa Băniei, str. Matei Basarab, nr 16, ateliere de 

· creaţie, sub coordonarea specialiştilor din cadrul muzeului. Acestea se vor desfăşura pe 
două sec1iuni; cele pentru preşcolarl vor avea loc Yntre orele 10.00 -11.30, iar cel!!'. pentru 
şcolari Yntre orele 12.00-13.30-

1. Fiecare grădinijă sau şcoală participantii va depune un panou cu maxim 25 de 
mărţ!şoare pană pe 5 martie, ora 16.00, la Muzeul Olteniei Craiova (clădirea nouă), str. 
Madona Dudu nr 14. Un juriu format din plasticieni şi reprezentanţi ai organizatorilor va 
stabfli premffle. Vemisajul expoziţiei şi festivitatea de premiere a celui mai original 
mărţişor din instituţie participantă, vor avea loc pe 7 martie la Muzeul Olteniei (clădirea 
nouă), ora 11 ,00. 

2. Precizări privind suportul de expunere: 
Panourile trebuie să fie din zăpadă artificială, acoperite cu textTI sau hârtie de culoare 
roşie. Dimensiunile panourilor vor fi 70 cm lungime, 50 cm lungime: Numele grădin~ei şi 
localitatea vor fi scrise cu litere mari. Sub fiecare mărţişor va fi menţionat numele copnului 
şi vârsta, cu corp de literă· 14 şi format Times New Roman. Recare panou trebuie să 
conţină maxim 25 de mărţişoare. Panourile care nu respectă condiţiile mai sus 
menţionate vor fi excluse din concurs. 

Mărjişoarele vor fi comercializate 1n scop caritabil. 

MANAGER, 
DR. Florin ~M1l;,__ 


