PREZENTAREA

Turismul „istoric”
Dacă anumite locuri din oraşul vostru au jucat rol important în cercetarea ştiinţifică,
puteţi să luaţi în calcul realizarea unei hărţi de traseu „istoric” pentru a reconstitui
acele urme ale trecutului.
Astfel de trasee turistice sunt impresionante dacă includ şi staţionări în care se află
vestigii ale trecutului, indiferent cât de mici. Acele opriri pot pune în lumină clădiri,
părţi ale unor clădiri sau ruine, plăci comemorative, monumente, biserici, cimitire,
clădiri de administraţie sau aspecte legate de modelul arhitectonic al oraşului. Uneori
numai aceia care ştiu ce caută şi găsesc – de exemplu, o stradă circulară care
marchează zidurile unei foste cetăţi.

Pregătind traseul
 În timpul cercetării generale a subiectului, căutaţi în special hărţi vechi ale
oraşului, fotografii sau descrieri ale unor locuri. Comparaţi acele materiale cu
actuala hartă urbanistică: Cum arăta oraşul înainte? Mergeţi în locurile în care sau petrecut evenimentele: A lăsat istoria urme aici? Căutaţi cu „ochi de vultur”.

Traseul

 Stabiliţi traseul şi posibilele staţionări. Reflectaţi asupra mijloacelor prin care
vreţi să-l parcurgeţi (pe jos, cu bicicleta, cu transportul public în comun).
Stabiliţi avantajele şi dezavantajele fiecărei modalităţi de parcurgere. Verificaţi
legăturile şi distanţele dintre locuri şi pregătiţi un orar realist în care să vă
încadraţi. Regulă de aur: Nu alocaţi mai mult de 10 minute pentru o oprire şi nu
mai mult de 2 ore pentru parcurgerea întregului traseu. Dacă este posibil,
organizaţi staţionările astfel încât să urmărească un fir cronologic / logic.
Staţionările
 Aţi găsit fotografii, imagini sau picturi istorice ale urbei? Puteţi să faceţi copii
mai mari pe care să le afişaţi în timpul turului. Acestea pot face ca trecutul să
prindă viaţă în mintea vizitatorilor.
 Implicaţi participanţii, punându-i, de pildă, să formuleze impresii („Dacă veţi
compara această clădire de apartamente cu cea pe care am vizitat-o mai
devreme ce veţi constata?”).
 Verificaţi dacă există anumite texte (poeme, poezii, jurnale, discursuri, citate)
pe care le puteţi folosi pe parcursul traseului. Uneori, aceste lucruri pot să
creeze impresii puternice – de exemplu, cuvântare rostită la înmormântarea
unei persoane.
 Puteţi să mergeţi mai departe, reconstituind secvenţe istorice la locul faptei. În
timpul unui traseu de acest gen, reconstituirile trebuie să fie orientate cât mai
aproape de evenimentele originale.

>>

Staţionările

De luat în seamă
 În faza de pregătire, realizaţi câte un program detaliat pentru fiecare oprire, pe
care să-l repetaţi/simulaţi ulterior. Puteţi nota puncte-cheie pe bilete, pe care
să le folosiţi ca suport memorativ.
 Protejaţi-vă materialele expuse pe traseu (fotografii, imagini, planşe etc.) de
vânt şi ploaie. Înveliţi-le în folii de plastic transparente şi lipiţi-le de panouri cu
soluţie adezivă.
 Oferiţi-le ascultătorilor şansa de a face comentarii. Locuitorii mai vechi ai
oraşului pot veni cu informaţii suplimentare, care pot fi noi pentru voi.
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