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Stimati Doamni,

MI*

Stimate Domn,
Vd transmitem anexat un exemplar al volumului ,,Tir6m de legendi", realizat de un colectiv
editorial format din Marinela Baba, Daniel Tiutiu, Monica Jorj, Georgeta Orian gi Meda Firu. Cartea
contine peste optzeci de legende culese din comunele lghiu, Galda de .los, Strem!, Cricdu gi
intregalde, dar gi din oragele Alba lulia, Teiug gi Aiud. tlustrarea clrfii a fost realizati de Corina
Pdcurar.

Din 23 octombrie 2017, legendele din subzona Podgoria Albei sunt disponibile giin mediul
online, la adresa de internet: www.taramdelegenda.ro. Aici gSsili toate legendele culese, numele
povestitorilor 5i culegitorilor, dar gi dou5zeci de fige cu personaje de legendS, care pot fi printate gi
colorate.
Volumul de fati gi website-ul au fost realizate tn cadrul Proiectul ,,Podgoria Albei - td16m de
legendd", derulat de Asocialia "Ecoturism in Sudul Munlilor Trasciu", cu sprijinul financiar al
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proiectului este se faciliteze accesul copiilor gi a tuturor celor interesali la
legendele pe care 5i le amintesc v6rstnicii, inainte ca acestea si se piard6 pentru totdeauana.
Acest obiectiv poate fi atins doar cu ajutorul dumneavoastri. Astfel, vi solicitim sprijinul in
promovarea website-ului www.taramdeleqenda.ro, prin publicarea pe pagina de internet a
institutiei dumneavoastri a unei informiri privind tansarea lui.
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Vd mullumim aniticipat pentru sprijinul acordat!
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Dr. Birgit Anita
Manager proiect "Podgoria Albei
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Parteneri:
Consiliul Judelean Alba, Centrul de Culturi "Augustin Bena" Alba, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba lulia,
Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud, Asocialia culturalS "Zestrea satelor", Asocialia "ARTA" Ighiu, primiria Galda de
ios, PrimSria lghiu, gcoala GimnazialS "Decebal" cricdu !i gcoala Gimnaziali strem!.

Proiectul nu reprezinti in mod necesar pozilia Administraliei Fondului Cultural Nalional. AFCN
nu este responsabili de conlinutul proiectului sau de modulin care rezultatele proiectului pot
fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finan!6rii.

