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Tulcea, 12 noiembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ
Expoziţia itinerantă “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” prezentată în Slovacia

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) împreună cu alte 14 organizaţii
partenere din Austria, Germania, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Serbia şi Bulgaria implementează proiectul
DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for
Preservation of Danube Natural Heritage (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă
pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării), finanţat prin Programul de Cooperare
Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013). Unul dintre obiectivele sale
este promovarea unei “Identităţi dunărene” comune în toate regiunile partenere şi pentru acest scop au fost
prevăzute în cadrul proiectului o serie de evenimente culturale, festivaluri şi expoziţii.
Cu această ocazie A.R.B.D.D. organizează concursul cu tematică ecologică intitulat “O ŞANSĂ
DUNĂRII ALBASTRE” în parteneriat cu Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea. Competiţia a fost
lansată în România în anul 2000, mai întâi la nivel naţional, iar începând cu anul 2010 a fost extinsă la
nivel internaţional şi expoziţia a devenit itinerantă. Anul acesta, la cea de-a XIV-a ediţie, competiţia „O
ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” şi-a reconfirmat valoarea bucurându-se de participarea a aproximativ
200 de lucrări înscrise de licee de artă din România, Bulgaria, Slovacia şi Austria.
După organizarea vernisajului la Tulcea în luna iunie 2013, o selecţie a celor mai reuşite lucrări a călătorit
în Bulgaria (Parcul Natural Persina şi Parcul Natural Rusenski Lom) - în luna iulie, în Ungaria (Parcul
Naţional Duna Ipoly) - în august, în Croaţia (Parcul Natural Kopacki Rit) - în luna septembrie şi în acest
moment expoziţia se află în Slovacia (Bratislava). Un moment special al inaugurării expoziţiei a fost
reprezentat de oferirea premiilor câştigătorilor din Slovacia.

Prin intermediul găzduirii expoziţiei de afişe, de către partenerii proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0,
se doreşte conştientizarea şi menţinerea interesului opiniei publice internaţionale, şi în special al tinerei
generaţii, asupra necesităţii conservării ecosistemelor naturale. Mesajul artistic devine astfel un instrument
în încercarea de atragere şi implicare a publicului internaţional în conservarea şi protecţia fluviului
Dunărea şi implicit a Deltei Dunării.

Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEPARKS
Pe baza parteneriatelor existente între Ariile Protejate de-a lungul Dunării şi urmare apelului lansat
prin „Declaraţia de la Tulcea” din aprilie 2007 s-a înfiinţat „Reţeaua de Arii Protejate a Fluviului
Dunărea” ca bază pentru dezvoltarea de măsuri transnaţionale.
Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 - Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă
pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării, se implementează în perioada 1.10.2012 –
30.09.2014. Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 se găsesc pe pagina
web a proiectului: www.danubeparks.org .
Concursul cu tematică ecologică intitulat “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” este organizat anual,
începând cu anul 2000. Manifestarea îşi propune să facă cunoscute problemele de mediu legate de
Dunăre dintr-o perspectivă artistică ce exprimă viziunea unor tineri elevi de la liceele de artă din mai
multe ţări dunărene, în ideea creşterii conştientizării publicului, actorilor locali şi a factorilor de decizie
cu privire la însemnătatea protejării ecosistemelor şi biodiversităţii fluviului ca fundament al unui mediu
curat, dar şi ca vectori principali ai dezvoltării durabile. Informaţii suplimentare privind competiţia se
găsesc pe website-ul www.thebluedanube.ro .

