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R E G U L A M E N T

TÂRGUL MĂRȚIȘORULUI
26 februarie - 1 Marte 2019 

Centrul  Județean  pentru  Conservarea  și  Promovarea  Culturii  Tradiționale  Botoșani,  sub
egida Consiliului Județean Botoșani, cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani, organizează Târgul
Mărțișorului, ediția a IX-a, 26 februarie – 01 Marte 2019. 

Manifestarea  are  ca  obiectv  principal  menținerea  actvității  de  confecționare  a
mărțișoarelor, aceste talismane nelipsite în comunitățile rurale de altădată. Partcipanții trebuie să
expună mărțișoarele realizate manual,  evitând în propriile  expoziții  mărțișoarele achiziționate din
comerț sau realizate de către dânșii într-o manieră care să imite linia produselor în serie. 

Centrul  Județean  pentru  Conservarea  și  Promovarea  Culturii  Tradiționale  Botoșani
urmărește ca partcipanții la aceste târguri să respecte anumite exigențe impuse de criteriile estetce
promovate cu mult tmp în urmă de către comunitățile rurale care reușeau să confecționeze aceste
talismane în  funcție  de  eposul  moldav,  de  datnile  și  de  credințele  existente  .  În  acest  sens,  se
urmărește  ca  motvele  abordate  să  aparțină  culturii  noastre  populare  și  să  transmită  conotațiile
specifce poporului nostru legate de acest simbol. 

Criterii de selecție: 
- Creatvitate și expresivitatea mărțișoarelor confecționate;
- Evitarea pe cât posibil a unei matrițe unice;
- Înlăturată tendința de a f uniformizate aceleași motve abordate;
- Materialele folosite să nu inducă ideea de neglijență și de lipsă a plastcității; 
Insttuția se detașează de rațiunile pur comerciale,  încercând să răspundă într-o măsură

considerabilă acelui punct de vedere care mai poate promova tpul de mărțișor tradițional și care
include motve caracteristce spiritualității  româneșt (Baba Dochia,  ful  Babei  Dochia,  nora Babei
Dochia, buburuze, futuri, gândăcei, soarele, luna, forile primăverii, Dragobetele).

Nu vor trece de preselecție acele mărțișoare realizate în serie și care corespund anumitor
cerințe de piață generalizată. De asemenea, insttuția nu-și poate asuma în totalitate răspunderea
pentru acei partcipanți care au trecut cu anumite mărțișoare de preselecție și vor încerca să expună
altele, proftând de momentele de absența ale organizatorilor.

Ținând  cont  de  faptul  că  la  Muzeul  Țăranului  Român  au  fost  acceptate  mărțișoare
confecționate și prin alte tehnici decât cele regăsite în comunitățile româneșt, care au pătruns din
alte  culturi  și  care  sunt  pe gustul  generațiilor  tnere,  insttuția  a  acceptat  pe  lângă  mărțișoarele
tradiționale  și  mărțișoarele  handmade  care  promovează  doar  motvele  preluate  din  cultura
românească.
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