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Cuvânt către cititor
De la apariția globalizării culturale, obiceiurile, tradițiile și expresiile artistice din diferite
părți ale lumii s-au adaptat la schimbările care decurg din acest fenomen. Baza globalizării este
asociată cu mass-media, prin care culturile și obiceiurile din diferite țări fuzionează.
Prin intermediul mijloacelor de comunicare, diferite societăți sunt interconectate, fie prin
generarea de legături și dând naștere unei unități între ele, fie prin evidențierea diversității lor.
Astfel, sunt încorporate credințele, regulile, simbolurile, ritualurile și practicile predominante ale
persoanelor care aparțin unei națiuni.
Cultura reprezintă forma de exprimare pe care o au indivizii din propriile lor tradiții. Aceasta
însumează trăsăturile distinctive, afective, spirituale, materiale și intelectuale care identifică și caracterizează o societate. Cultura include modurile de viață, sistemele de valori, credințele, drepturile
și tradițiile unei populații. Prin intermediul culturii, devenim conștienți de noi înșine și de lumea
înconjurătoare, permițându-ne să găsim o modalitate de exprimare pentru a crea lucrări care transcend timpul și spațiul în vremurile tulburi pe care le trăim.
Există teama unor specialiști cu privire la pierderea tradiţiilor noastre ancestrale. Dar, de
fapt, avem de a face cu obiceiuri noi. Ca expresii active ale spiritului uman, sistemul obiceiurilor
nu se pierde ci se află într-o continuă schimbare şi regenerare. Societatea evoluează şi se schimbă
simultan şi mentalitatea şi percepţia asupra vieţii.

To the Reader
Since the emergence of cultural globalization, customs, traditions and artistic expressions in different parts of the world have adapted to the changes that arise from this phenomenon. The core element of globalization is associated with the media, through which the
cultures and customs of different countries merge.
Through means of communication, different societies are interconnected, either by
generating links and creating unity between them or by highlighting their diversity. Thus,
the prevailing beliefs, rules, symbols, rituals and practices of people belonging to a nation
are incorporated.
Culture is the form of expression that individuals obtain from their traditions. This
sums up the distinctive, affective, spiritual, material and intellectual traits that identify and
characterize a society. Culture includes the ways of life, systems of values, beliefs, rights and
traditions of a population. Through culture, we become aware of ourselves and the world
around us, allowing us to find a way to express ourselves, to create works that transcend time
and space in these troubled times we live in.
Some specialists worry about the loss of our ancestral traditions. But in fact, we are
dealing with new traditions, as active expressions of the human spirit, the system of traditions
is not lost but is in a continuous change and regeneration. Society is evolving and changing
at the same time the mentality and perception of life.
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