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TIMS

Te intere
esează morile?
Morile se
e găsesc în diferitte forme, având utilizări diverse, şşi sunt întotdeaun
na
folosite p
pentru bunăstare
ea omenirii. Morile au avut un rrol fundamental îîn
procesele
e de producţie ale
e hranei, uneltelorr, lemnului, vopse
elurilor etc. dar si îîn
controlul debitelor cursurilo
or de apă, atât pe
entru irigaţii cât şi pentru desecări.
Cunoaştere
ea morilor este o experienţă form
midabilă. În primul
rând, una ttehnică, cu moara
a în sine şi angrenajul acesteia. Da
ar
este cu mu
ult mai mult: dezv
voltarea unei multitudini de tipuri d
de
mori de-a lungul timpului cu variantele lor reg
gionale, modul cum
au influenţţat viaţa omului, prezenţa lor în povestiri, proverb
be
sau artă. C
Chiar şi aspecte re
eligioase pot fi reg
găsite uneori.
Mulţi oam
meni sunt interesa
aţi de mori, chiar dacă unii sunt
interesaţii doar de anumite
e subiecte, ei au şi
ş un interes, la
modul ge
eneral, în ceea ce priveşte morile. Nu în ultimul
rând pen
ntru că îşi lărgescc orizontul cunoaş
şterii în câmpul
lor de inte
eres. Fiind memb
bru al unei organiz
zaţii de oameni
care împărtăşesc aceleaşi interese te ajută
ă să te dezvolţi
sau, poatte fi doar un hobb
by. Societatea Intternaţională de
Mulinolog
gie este o aseme
enea organizaţie. De fapt, este
singura a
activă la nivel mon
ndial.
Despre T
TIMS
TIMS estte o organizaţie ccare promovează pretutindeni interresul şi înţelegere
ea
morilor, ffie că sunt puse în mişcare de către
c
vânt, apă, fforţa umană şi/sa
au
animală. Societatea încurajează cercetare
ea şi promoveazză toate aspectele
mulinolog
giei (cunoaşterea şi înţelegerea morilor)
m
incluzând aici şi restaurare
ea
morilor. S
Societatea are ap
proximativ 500 de
e membri din pesste 30 de tări şi 5
continentte.

Publicaţiile noastre
În dorinţa
a de a împărtăşi cunoştinţele şi infformaţiile despre mori TIMS publiccă
revista In
nternational Molin
nology, de două ori pe an. Aceassta conţine artico
ole
interesan
nte despre mori, ştiri şi recenzii din literatura de sp
pecialitate. Studiile
mai largii sunt publicate îîn seria Bibliothe
eca Molinologica. În completare, E
ENews, ne
ewsletter-ul nostru
u gratuit, este trim
mis de două ori pe an.

Simpozionul
S
nos
stru
Cunoştintele
C
sunt,, de asemenea, îm
mpărtăşite în cadrul Simpozionului organizat
o dată la patru an
ni, în ţări diferite. Pe timpul Simpoz
zionului, sunt prezentate şi
discutate
d
studii de
espre mori si moră
ărit. Se organizeaz
ză vizite la mori in
nteresante
pentru ca partic
cipanţii să se fam
miliarizeze
cu morile din
n ţara organiza
atoare a
Simpozionului. Nu în ultimul rând,
întâlnirea cu mu
ulinologi din între
eaga lume
este un aspect im
mportant al Simpo
ozionului.
La încheierea Simpozionului, lucrările
prezentate şi discuţiile sunt publicate sub
formă de Transa
actions, care suntt mai apoi
distribuite particiipanţilor.
Tururile
T
noastre
La
L fiecare patru ani, între Simpozio
oane, tururi la mori sunt organizate
e; vizite de
teren în ţările care
e nu sunt, în mod
d obişnuit, recunoscute pentru morrile lor. De
exemplu,
e
Suedia, Letonia, Cehia, Grecia.
G
În 2017, turul
este
e
în Regatul Unit. Deci, sch
himbul de inform
maţii,
cercetarea
c
si expe
ertiza sunt o parte
e importantă a mu
uncii
TIMS.
T
Dar, la fel de
d important este să ne familiarizăm
m cu
ceilalţi
c
membri mu
ulinologi.
Organizaţia
O
TIMS
S
Întâlnirea Generală a organizaţiei este ţinută în tim
mpul
fiecărui
f
Simpozio
on, Consiliul estte ales să cond
ducă
Societatea
S
pentru următorii patru an
ni.
Eşti
E interesat să devii membru al TIMS?
Apartenenţa
A
este deschisă oricăre
ei persoane sau organizaţii
o
ce împ
partăşeşte
ţelurile TIMS. Ca membru
m
vei primi International Mollinology, de două ori pe an,
plus
p
orice nou vo
olum din Bibliothe
eca Molinologica (21 de editii apărute pâna
acum).
a
Cotizaţia este anuală, se plăteşte începând
d cu Ianuarie. Membri
M
noi
care
c
se înscriu ma
ai târziu vor primi publicaţiile întregu
ului an.
Pentru
P
a te alătu
ura TIMS, te rugă
ăm să completez
zi formularul de pe site-ul
nostru:
ww.molinology.o
org
ww
sau sa trim
miţi un e-mail la
inffo@molinology.o
org
ori să contactezi repre
ezentantul
TIMS din
n ţara ta. (vez
zi pagina
următoare
e).
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