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2019 - "Istoria educației sibiene in gastronomie" 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a derulat proiectul de promovare a Regiunii Gastronomice Europene - Sibiu 2019. 

 



Titlul proiectului: "Istoria educației sibiene in gastronomie" 

 

Scurta prezentare: 

Proiectul susține implementarea Programului Sibiu Regiune Gastronomică 2019, prin obiective, activități și produsele realizate răspunzând ariilor 

tematice ale dosarului de candidatură. 

 

Proiectul este rezultatul unei activitati de documentare privind istoria educației sibiene în gastronomie având ca punct de plecare Școala de fete și 

primele Asociații de femei, continuând cu formele de educație de după al 2-lea război mondial, actualul Colegiu Agricol Daniil Popovici Barcianu și 

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. 

Efortul s-a materializat printr-un album si o carte care vin sa umple un gol in acest domeniu si se constituie in valori palpabile ale preocupărilor 

noastre pentru conservarea acestor valori ale patrimoniului imaterial. 

Documentarea din ariile protejate sibiene va sta la baza publicării celei de a 2-a cărți precum și la organizarea unei noi expoziții fotografice ce va 

pune în valoare valorile patrimoniului natural pentru susținerea dezvoltării turismului gastronomic sibian. 

Durata desfăşurării proiectului : septembrie – noiembrie 2019 

Locaţia principală : Sediul Bibliotecii Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. 

 

 
 

Sigla Programului Sibiu Regiune Gastronomică 2019 

 

 



Descrierea proiectului 

 

Scopul proiectului: 

Aportul universitar la Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 nu poate fi decât cultural și educativ, prin conștientizarea publicului 

sibian și a turiștilor în general cu privire la valorile Sibiului din domeniul gastronomic. 

Activitățile propuse în proiect sunt  cele de inventariere, documentare, publicistică și seminarii sau workshop-uri, prin care urmărim susținerea, 

conservarea și exploatarea sustenabilă a valorilor istorice ca parte a patrimoniului cultural imaterial al Sibiului, un real izvor de inspirație pentru 

viitorul turismului gastronomic sibian. 

 

Obiectivele proiectului: 

Rezultatele inventarelor obținute în cursul anilor 2017 și 2018, justifică necesitatea continuării acestora în cadrul activităților capitolului 2 al 

proiectului pentru atingerea obiectivelor programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană, 2019. 

Consolidarea identității gastronomice va fi fundamentată continuu prin activități de inventariere și publicistică, ce se adaugă activităților de 

informare, conștientizare și educație. 

Considerăm că rezultatele cercetărilor din 2017 și 2018 coroborate cu cele din 2019 vor contribui la atingerea obiectivelor programului Sibiu 

Regiune Gastronomică Europeană 2019, în particular pentru educație și cercetare. 

 

Perioada de documentare şi redactare va fi însoţită de mai multe evenimente, expozitie, prezentări şi workshopuri care vor ilustra diversele aspecte 

din peisajul gastronomic regional şi local. 

Se urmărește conștientizarea valorilor istorice de patrimoniu cultural imaterial prin organizarea unei expoziții de fotografie. 

Publicarea unei cărţi, atât în format print, cât şi digital, are menirea de a cumula şi transmite informaţii din istoria gastronomiei. 

 

Grupul țintă şi beneficiarii: 

Cetățenii orașului Sibiu se numără printre beneficiarii direcți ai proiectului prin toate activitățile propuse, de la simplul cetățean până la autorități. 

Se adaugă turiștii care vizitează Sibiul, pasionații de specialități gastronomice multietnice, pasionații de turism gastronomic, precum şi studenții, 

masteranzii, doctoranzii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, profesorii învățământului preuniversitar și nu în ultimul rând utilizatorii de internet 

de pretutindeni. 

Locuitorii județului Sibiu vor fi conștientizați în mod direct cu privire la programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 pentru dezvoltarea 

sentimentului de apartenență și susținere a programului. De asemenea, se pot estima noi modalități de dezvoltare a mediului de afaceri spre zona 

rurală și arii protejate, stimulând turismul gastronomic pentru toate conotațiile acestuia. 

 

Impactul asupra grupului țintă, beneficiarilor şi comunității :  



Producătorii din piețele sibiene vor fi mai conștienți de rolul lor, al mărfii de calitate din județul Sibiu, de diversitatea și sustenabilitatea ofertei 

către Sibiu. 

Tinerii conștientizează valoarea patrimoniului imaterial, față de care vor manifesta interes pentru acțiuni viitoare, iar proiectul le redefinește 

identitatea Sibiului prin valorile istoriei bucătăriei fine sibiene, cunoașterii tradiționale, apartenenței libere, neîngrădite la credință și religie, 

deschiderea spiritului către inovare și dezvoltarea abilităților antreprenoriale. 

 

Planificarea activităților: 

Activitate I: Informare, documentare, culegere date pentru scrierea cartii. Perioada: septembrie. 

Activitate II: Documentare pentru realizarea unei expoziții fotografice, ce presupune scanarea, digitizarea, prelucrare digitală. Acțiunea se va 

desfășura în cadrul evenimentului Noaptea cercetătorilor, 29 septembrie. 

Activitate V: Publicarea cărții, in format B5, 100 pagini color, printată în limba română. Data: 14 noiembrie 2018 

 
Biblioteca ULBS, octombrie 2019 

  



 Lansare proiect la Noaptea Cercetatorilor 

Activitatea I: 

Lansarea proiectului în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor la Biblioteca ULBS, vineri  

 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a organizat "Noaptea Cercetătorilor" - 2019, ediția a VI-a, iar la Biblioteca ULBS, în spațiul central s-au 

desfășurat printre alte evenimente, si cel de lansare a proiectului:  "Istoria educației sibiene în gastronomie" 

Imagini de la expozitia culinara din Bucatariile lumii si prezentarea proiectului: 

 

 

file:///D:/BU_web_2022/2019_Educatie-in-gastronomie/diseminare1.htm


 
 

 

 



 
 



 



 
 



 
 



 

Expunere Dr. Constantin ITTU 
 

Biblioteca ULBS, octombrie 2019 

 

 



Expozitie permanenta - Diseminare în cadrul proiectului: 

II. Expoziție permanentă de fotografie veche. Prezentarea pe suport durabil, în dimensiuni A0, a imaginilor de epocă surprinse în carte. 
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 Biblioteca ULBS, noiembrie 2019 



Lansare carte, inchidere proiect 

Diseminare în cadrul proiectului: 

I. Conferinta de inchidere a proiectului, 14 noiembrie 

Diseminare în cadrul proiectului: 
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 Biblioteca ULBS, octombrie 2019 



Publicații de prezentare și diseminare în cadrul proiectului: 

Albumul de promovare a proiectului 

 
 



 
 

 

 



 
Biblioteca ULBS, noiembrie 2019 

 

 



Informații de contact 

 

Echipa de implementare a proiectului: 

 

Manager: Dr. Rodica Maria VOLOVICI 

 

Coordonator proiect: Dr. Constantin ITTU  

 

Coordonator cercetare-documentare: Dr. Gudrun-Liane ITTU 

 

Prelucare metadate: Elena Mărginean, Camelia Volosciuc, Liliana Oprescu 

 

Promovarea proiectului & relatii publice: Camelia Volosciuc 

 

Coordonator I.T. si web-master: ing. Ioan Vișa 

 

Biblioteca ULBS - e-mail : bcu@ulbsibiu.ro 

 

Adrese: 

 

Corespondenta: 

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu - Biblioteca 

Blvd. Victoriei nr.10 

550024, Sibiu, Romania 

 

Adresa fizica: 

Biblioteca ULBS 

str. Lucian Blaga, no.2A, Sibiu 

Telefon: +40 269 446077 / +40 269 211056 
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