BAZA DE DATE ETNII

GENERALITĂŢI
Minorităţile din judeţul Tulcea ; Comunităţile locale : adrese sedii, reprezentanţi, nr. tel. ;
Localităţile din jud. Tulcea cu denumirile vechi şi noi ; Date statistice 1992, 2002 ;
Personalităţi ; Zile naţionale ; Colecţii de periodice ale etniilor.
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TULCEA
Republica Armenia; Scurt istoric al armenilor; Biserici armeneşti în Dobrogea; Împăraţi
bizantini de origine armeană ; Tradiţii şi obiceiuri de Înălţare la armeni; Sărbători şi
comemorări oficiale la armeni; Obiceiuri pascale la armeni; Jurămintele la armeni; Portul
naţional la armeni; Botezul la armeni; Nunta la armeni; Înmormântarea la armeni; Tradiţii
culinare la armeni; Cultul armenilor; Originile armenilor din România; Bibliografie.
COMUNITATEA BULGARILOR DIN TULCEA
Republica Bulgaria; Bulgarii din Tulcea; Bulgarii după 1990; Nessebar – „Cetatea celor
40 de biserici“; Bucate tradiţionale ale Bulgariei; Obiceiuri din Bulgaria; Mărţişorul la
bulgari; Meşteşuguri tradiţionale “Trandafirul din Kalofer”; Personalităţi; Tradiţii
viticole; Scurt istoric al bulgarilor; Document: Bulgarii din Tulcea; Obiceiuri şi tradiţii;
Tradiţii culinare la bulgari; Bibliografie
COMUNITATEA EVREILOR DIN TULCEA
Israel ; Scurt istoric al evreilor ; Anul ebraic ; Sărbătorile ebraice ; Sinagoga. Sil-ul din
Tulcea ; Cum se calculează Paştele ; Evreii din Dobrogea până la 1878. Informaţii
istorice ; Evreii din Tulcea până la primul război mondial ; Evreii dobrogeni în al doilea
război mondial ; Rabinul Isac Iţhac ; Identităţi evreieşti în Bucovina interbelică ;
Matrilinearitate - transmiterea identităţii iudaice ; Cimitirul evreiesc din Tulcea ; Nunta la
evrei ; Căsătoria la evrei ; Ceremonia căsătoriei la evrei ; Acoperăminte ale capului la
evrei ; Rabin ; Veşminte la evrei ; Moştenirea la evrei ; Rugăciune la evrei ; Aprinderea
lumânărilor ; Adresele comunităţilor evreieşti din România ; Tradiţii culinare la evrei ;
Bibliografie.
COMUNITATEA ELENĂ DIN TULCEA
Grecia; Periodicizarea istoriei Greciei; Scurt istoric al grecilor; Comunitatea elenă din
Tulcea; Grecii din Izvoarele - un model de supravieţuire ; Biserica grecească din Sulina ;
Grecii din Dacia Pontică ; Despre elenii din Tulcea ; Familii de greci din Tulcea ; Disputa
dintre elen şi grec ; Muntele Athos ; Renaşterea numelui elen ; Activităţi ale comunităţii ;
Măslinul între istorie şi legendă ; Minunile Greciei antice ; Zei ; Costumul grecesc din
mediul rural ; Familii de greci din Tulcea ; Reţete culinare greceşti ; Obiceiuri de
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sărbători ; Obiceiuri şi tradiţii la greci ; Datini greceşti de Paşti ; Costumul în Grecia ;
Gastronomia grecească ; Sulina ; Bibliografie.
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA
TULCEA
Germania ; Scurt istoric al germanilor ; Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea;
Costumul popoarelor germanice; Arta Germaniei; Casa germană; Naşterea la nemţi;
Nunta la germani; Inmormântarea la germani ; Prima colonizare a germanilor dobrogeni ;
Cultele existente în comunităţile germane din Dobrogea ; Retragerea germanilor
dobrogeni ; Costumul tradiţional al germanilor ; Zidul Berlinului ; „Oktoberfest” Festivalul berii ; „Fasching-ul” - obicei de primăvară ; Obiceiuri pascale la germani ;
Costumul saşilor ; Bibliografie.
COMUNITATEA ITALIANĂ DIN TULCEA
Italia ; Scurt istoric al italienilor ; Comunitatea italienilor din Tulcea; Italienii din Munţii
Măcinului; Comuna Greci; Costumul italienilor ; Seminţia meşterilor pietrari ; Italienii
din Dobrogea. Mica Italie a unor meşteri mari ; Comunitatea italiană din Cataloi ; Casa
italienească ; Sărbătorile lunii ianuarie ; Friulanii din Craiova ; Biserica catolică din
Greci ; Costumul italian ; Santa Lucia ; Tradiţii culinare la italieni ; Bibliografie.
ALIANŢA PENTRU UNITATEA RROMILOR DIN TULCEA
Scurt istoric al ţiganilor ; Denumiri date rromilor de către alte popoare ; Alianţa pentru
Unitatea Rromilor din tulcea ; Ţiganii între marginalizare şi integrare ; Breviar de cultură
şi istorie a rromilor din România ; Eliberarea rromilor ; Organizarea socială a rromilor ;
Religia rromilor ; Împărţirea pe meserii a rromilor ; Istoria lăutarilor ; Muzica- har al
rromilor ; Judecata ţigănească ; Meşteri rromi ; Naşterea la rromi ; Romii în artă ;
Crescători şi vânzători de cai ; Şcoala şi familia ; Statutul social ; Emigrarea rromilor spre
Occident ; Impărţirea ţiganilor după dialect ; Limba rromilor ; Simbolurile rromilor:
imnul, drapelul ; Deportarea în Transilvania ; Prima migraţiune ; Dovezi geografice şi
etnografice ; Cunoaşteea rromilor ; Portul tradiţional ; Costumaţia rromilor între tradiţie
şi trend ; Habitatul ; Holocaustul la rromi ; Căsătoria la rromi ; Nunta la rromi ;
Inmormântarea ; Farmacia ; Muzica ţigănească ; Discriminare etnică ; Ghicitul ;
Ansambluri ; De ce călătoresc rromii? Viaţa nomadă în viziunea străinilor ; Factori ce au
favorizat dezrobirea rromilor ; Dezrobirea rromilor ; Date din istoria rromilor ; Rromii
robi - donaţii, vânzări ; Nunta rromilor mahomedani ; Bibliografie.
COMUNITATEA RUŞILOR – LIPOVENI DIN TULCEA
Rusia; Scurt istoric al ruşilor–lipoveni; Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România;
Membrii fondatori ai CRLR ; Comunităţile locale ale ruşilor lipoveni ; Personalia ;
Credincioşii de rit vechi din lume ; Geneza denumirii de lipovean ; Biserica şi
conservarea identităţii etnice a ruşilor lipoveni ; Măsuri împotriva ortodoxiei de rit vechi ;
Mănăstirea Vovidenia din Slava Rusă ; Mănăstirea Uspenia din Slava Rusă ; Mănăstirea
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Uspenia - o oază de linişte ; Lăcaşele de cult ale ruşilor–lipoveni din Tulcea ; Mitropoliţii
ortodocşi de rit vechi de Fântâna Albă ; Mitropolia bisericii pravoslavnice de rit vechi a
moscovei şi a Intregii rusii ; Eparhia slavei ; Biserica din Carcaliu la a 120-a aniversare ;
Religia ; Sărbători religioase ; Străvechi icoane ruseşti ; Valoarea icoanei în răsărit ;
Arhitectura tradiţională ; Capul Doloşman - Jurilovca ; Casa ruşilor ; Comuna Slava
Cercheză ; Statistica la ruşii–lipoveni ; Naşterea la ruşi ; Nunta la ţăranii ruşi ; Nunta,
tezaur din lada de zestre ; Obiceiuri de nuntă la ruşii lipoveni ; Înmormântarea la ruşi ;
Repartizarea geografică ; Hramurile bisericilor ; Jurilovca ; Costumul ruşilor-lipoveni ;
Costumul în Rusia ; Portul popular la ruşi ; Acoperirea capului la ruşii lipoveni ;
Podruşnikul (perniţă pentru rugăciune) ; Izba ţărănească ; Bucătăria rusească ; Baia
ţărănească ; Ruşii lipoveni în note de călătorie ; Document: neînţelegerile dintre lipovenii
popovi şi bespopovi ; Document: plecarea lipovenilor ; Arta populară rusă ; Staroverii în
epoca lui Petru cel Mare ; Ruşii staroveri din Canada ; Obiceiuri la ruşii-lipoveni ;
Drumul ghiocelului – florărese de sezon din Slava Rusă ; Ansambluri folclorice ale
ruşilor-lipoveni din judeţul Tulcea ; Legendă despre Kitej-grad ; Proiect: „Promovarea
participativă a multietnicităţii dobrogene” ; Tradiţii culinare la ruşii lipoveni ; Reţete
culinare ; Pescuitul ; Falsitatea unui mit ; Ziua Rusiei la Slava Cercheză ; Calendarul
iulian şi cel gregorian ; Bibliografie.
COMUNITATEA TURCO-TĂTARĂ DIN TULCEA
Turcia; Scurt istoric al turco-tătarilor; Problema etnogenezei tătarilor; Lăcaşe de cult
musulmane din Dobrogea; Cultul mahomedan ; Documente: seminarul musulman din
Medgidia ; Unele aspecte ale politicii Hoardei de aur la Dunărea de jos ; Inceputurile
propagării islamului şi culturii ; Musulmane în zona gurilor Dunării ; Apariţia tătarilor pe
teritoriul Moldovei şi semnificaţia noţiunii ; Bugeac ; Călători străini despre turco-tătarii
din Dobrogea (sec. Xviii-xix) ; M.K. Atatürk ; Arta islamică ; Golul în arta islamică ;
Babadag ; Oraşul Isaccea ; Casa tătărască ; Clasificarea limbilor turcice ; Influenţele
limbii turce asupra limbii române ; Islamul în România ; Kurban bayram ; Numele de
turc; Tradiţii funerare la turcii din Dobrogea ; Postul la turci ; Rugăciunea la turci ;
Tătarii ; Turcii din România la sfârşit de secol XX ; Uniunea Democrată Turcă din
România ; Membrii fondatori ai UDTR ; Credinţa turcilor ; Insemnele vechilor turci ;
Turco-tătarii dobrogeni, recensăminte, statistici 1878-1916 ; Colonizarea turcilor
selgiucizi în Dobrogea secolului al XIII-lea ; Situaţia geamiilor ; Costumul tradiţional
turcesc; Costumul tradiţional tătărăsc; Denumirea de tătar ; Arta sticeli în Turcia ; Arta
meşteşugărească turcă; Covoare turceşti; Cele mai vechi podoabe – brăţara; Folclorul
tătarilor; Obiceiuri de nuntă; Tradiţii la turci; Personalităţi tătare; Căsătoria la turci;
Naşterea la turcii din Dobrogea; Obiceiuri şi tradiţii; Inmormântarea la turci; Sărbători la
turcii şi tătarii din Dobrogea; Luna Ramadan – Postul Paştelui la musulmani; Şcoala
dobrogeană de limba turcă; Costumul turcilor; Costumul tătarilor; Bucătăria turcă; Arta
culinară otomană; Dulciuri turceşti; Bibliografie.
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA ŢINUTUL DOBROGEA
Ucraina ; Scurt istoric al ucrainenilor ; Migraţia peste dunăre a ucrainenilor ; Ucrainenii
în istoria românilor ; “Zadunaisca sici” la 10 ani ; Sărbătorile calendaristice la ucraineni ;
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Caracteristicile culturii tradiţionale la ucraineni ; Broderii şi ţesături tradiţionale ale
ucrainenilor din Dobrogea ; Cusături populare ucrainene „ştergare‟ ; Cine sunt rutenii?;
Discuţii în jurul termenilor etnici “ruthener” şi “ukrainer” ; Activităţile economice şi
organizarea gospodăriei ; Locuinţa şi anexele gospodăreşti ale ucrainenilor ; Icoane ale
ucrainenilor transdunăreni ; Haholii din Sf. Gheorghe ; Monografia localităţii Sf.
Gheorghe ; Monografia localităţii Chilia Veche ; Comunităţile etnice ucrainene ;
Costumul ceangăilor ; Costumul huţulilor ; Despre obiceiurile haholilor ; Obiceiuri de
naştere la ucraineni ; Obiceiuri de nuntă la ucraineni ; Gastronomie în stil ucrainean ;
Obiceiurile culinare ale ucrainenilor ; Bibliografie.
Ciotic Zoiţa – bibliograf
(din sept. 2010 bibliotecară la Secţia de împrumut carte adulţi)

4

