JUDEºUL GORJ
ELEMENTE DE STRATEGIE CULTURALÅ
pe termen scurt, mediu ¿i lung
- Proiect -

I. Pia¡a culturalå a Gorjului în 2009
a. Re¡eaua institu¡ionalå
Este compuså din 196 unitå¡i prestatoare de servicii culturale, cu personalitate juridicå sau cu posibilitatea
ob¡inerii acesteia, ori apar¡inåtoare unor institu¡ii administrative sau culturale cu acest statut legal, anume:
- 2 institu¡ii profesioniste de spectacol: Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”, sub autoritatea
Consiliului Jude¡ean Gorj; Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, sub autoritatea Consiliului local Tg-Jiu; ambele
au o cotå parte de realizare de venituri propri;
- 2 institu¡ii specializate profesional: Muzeul Jude¡ean ,,Al. ªtefulescu”, cu sec¡iile istorie, artå, arhitecturå
popularå ¿i etnografie, ¿i Casele memoriale Ec. Teodoroiu (Tg-Jiu), T. Vladimirescu (Vladimir), I. PopescuVoite¿ti (Bålåne¿ti), Casa-muzeu Constantin Brâncu¿i (Hobi¡a), Casa Cartianu (Turcine¿ti, expozi¡ie port
popular), institu¡ie cu o cotå parte de realizare de venituri propri; Biblioteca Jude¡eanå ,,Christian Tell”, cu
sec¡iile ,,Copii ¿i tineret” ¿i ,,Artå”, precum ¿i Casa memorialå Iosif Keber, ¿i cu func¡ionalitate de centru metodic
pentru bibliotecile publice din jude¡;
- 2 a¿ezåminte culturale jude¡ene specializate profesional: ªcoala popularå de artå, cu activitate de
centru ¿i 32 sec¡ii externe ¿i o cotå parte de realizare de venituri propri; Centrul jude¡ean pentru conservarea
¿i promovarea culturii tradi¡ionale, cu douå filiale teritoriale (Tismana ¿i Crasna) înfiin¡ate în 2008, ¿i care
func¡ioneazå ca centru metodic pentru toate a¿ezåmintele culturale din jude¡ (centre culturale, cåmine culturale,
case de culturå, universitå¡i populare);
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- 1 orchestrå de camerå: Lyra Gorjului, sub autoritatea ªc.pop. de artå ¿i a Liceului de arte ,,C-tin
Bråiloiu” Tg-Jiu;
- 1 trupå de påpu¿ari: Pinocchio, sub autoritatea ªc. pop. de artå;
- 70 a¿ezåminte culturale, sub autoritatea Consiliilor locale ¿i cu o cotå parte de realizare de venituri
propri, însumând:
• 4 centre culturale: ,,C-tin Brâncu¿i” Tg-Jiu, “Tudor Arghezi” Tg-Cårbune¿ti, “George Co¿buc”
Tismana (2008), “Fra¡ii Buze¿ti” Crasna (2008);
• 1 caså municipalå de culturå: Motru;
• 4 case orå¿ene¿ti de culturå: Novaci, Bumbe¿ti-Jiu, Turceni, Rovinari;
• 1 caså de culturå în Sta¡iune balneoclimatericå: Såcelu;
• 1 caså orå¿eneascå de culturå în curs de reînfiin¡are: ºicleni;
• 59 cåmine culturale în re¿edin¡ele comunale, cu 40 filiale såte¿ti;

- 10 muzee ale satului: Arcani, Lele¿ti, Rådine¿ti, Turburea (2005), Câlnic (2007), Crasna (2008), Albeni
(2008), Bumbe¿ti-Pi¡ic (2009), Bårbåte¿ti (2009), Hurezani (2009);
- 1 muzeu documentar: ,,Mihai Eminescu”, Flore¿ti/ ºân¡åreni;
- 2 muzee memoriale: ,,Maria Låtåre¡u”, Bålce¿ti (2006), “Maria Apostol”, Runcu (2009);
- 1 muzeu al costumului popular gorjenesc: Tismana (2007);
- 1 muzeu literar: ,,Tudor Arghezi” Tg-Cårbune¿ti (2007);
- 1 muzeul al crucilor: Måce¿u, Tg-Cårbune¿ti;
- 1 muzeu etnografic privat: Ciuperceni;
- 8 colec¡ii muzeale, înfiin¡ate între 2005 ¿i 2008: Tg-Jiu (la Teatrul ,,Elvira Godeanu”), Såcelu, Cre¡e¿ti,
Bâlta, Baia de Fier, Mu¿ete¿ti, Benge¿ti, Jupâne¿ti;
- 8 biblioteci orå¿ene¿ti: Motru, Rovinari, Tg-Cårbune¿ti, Novaci, Bumbe¿ti-Jiu, ºicleni, Tismana, Turceni;
- 61 biblioteci comunale;
- 1 editurå: CJCPCT Gorj;
- 2 filiale ale Uniunilor de crea¡ie: Filiala Gorj a Uniunii Arti¿tilor Plastici din România; Reprezentan¡a
Gorj a Uniunii Scriitorilor din România;
- 3 reviste de culturå de elitå: ,,Portal Måiastra” a CJCPCT Gorj, “Brâncu¿i” ¿i “Caietele Columna” ale
Centrului de culturå ¿i artå Tg-Jiu;
- 2 reviste specializate în studiul culturii populare: ,,Revista Jiului de Sus” ¿i ,,Crinul satelor” ale
CJCPCT Gorj;
- 1 anuar de cercetare a istoriei Gorjului: ,,Litua”, editat de Muzeul Gorjului;
- 12 reviste ocazionale: ,,Serile la Brådiceni”’, editatå de Biblioteca jude¡eanå; ,,Hazul” ¿i ,,Bilete de
papagal”, editate de CJCPCT Gorj; ,,Miori¡a novåceanå”, Casa de culturå Novaci; ,,Ad Mutrium”, Casa de
culturå Motru; ,,Såcelata”, Casa de culturå Såcelu; ,,Rådåcini”, Cåminul cultural Baia de Fier; ,,Interfluvii”,
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Societatea culturalå Rådine¿ti/ Dånciule¿ti; ,,Vestitorul”, Cåminul cultural Ståne¿ti; ,,Tradi¡ii tele¿tene”, Cåminul
cultural Tele¿ti; ,,Freamåtul”, Cåminul cultural Bustuchin; ,,Polovragii”, Cåminul cultural Polovragi;
- 1 Studiou înregistråri audio-video (ªc. pop. de artå);
- 1 Studiou înregistråri video (CJCPCT Gorj);
- 1 Cinematograf: ,,Victoria”, Tg-Jiu;
- 1 Cineclub: ,,C-tin Brâncu¿i”, Teatrul ,,Elvira Godeanu”.

b) Oferta culturalå a jude¡ului
Luând ca punct de referin¡å Agenda culturalå a jude¡ului pe anul 2009, re¡eaua sus men¡ionatå
organizeazå peste 400 manifeståri, dintre care circa 200 cu impact zonal, jude¡ean, regional, na¡ional ¿i
interna¡ional, dintre care amintim:
- 41 festivaluri ¿i concursuri: 28 folclorice (1 na¡ional, 1 interna¡ional), 3 de teatru (1 interna¡ional), 3 de
umor (2 na¡ionale), 2 de literaturå contemporanå (1 na¡ional, 1 interna¡ional), 1 de muzicå coralå, 1 de
muzicå u¿oarå, 1 de muzicå folk ¿i balade (na¡ional), 1 de roman¡e, 1 de dans contemporan;
- 30 sårbåtori comunitare;
- 5 târguri ale me¿terilor populari (1 local, 1 regional, 3 na¡ionale);
- 3 târguri de produse tradi¡ionale;
- 1 tabårå de cercetare etnofolcloricå;
- 1 tabårå interna¡ionalå de sculpturå;
- 1 tabårå interna¡ionalå de film, fotografie, sculpturå micå, picturå ¿i graficå/ Gorjfest;
- 1 tabårå interna¡ionalå de picturå;
- 6 saloane: de sculpturå micå (interna¡ional), de artå popularå (jude¡ean), de fotografie (jude¡ean), de
umor (na¡ional), de film, fotografie, sculpturå micå, picturå ¿i graficå (interna¡ional), de carte (jude¡ean);
- circa 100 lansåri de cår¡i ¿i reviste de culturå;
- expozi¡ii temporare de carte, artå popularå, artå plasticå, fotografie;
- simpozioane, mese rotunde, seminarii tematice, sesiuni de comunicåri;
- aniversåri ale primelor ateståri de localitå¡i, ale unor institu¡ii publice sau a unor evenimente de mare
rezonan¡å istoricå sau culturalå, ale unor personalitå¡i marcante pentru istoria ¿i cultura localå sau na¡ionalå;
- nedei, bâlciuri, hramuri locale.
Acestei oferte cultural-artistice ¿i ¿tiin¡ifice i se adaugå:
- concertele ¿i spectacolele din stagiunile permanete ale Teatrului ,,Elvira Godeanu”, Ans. Artistic
Profesionist ,,Doina Gorjului”, Orchestrei de camerå ,,Lyra Gorjului” ¿i Trupei de påpu¿ari ,,Pinocchio”;
- spectacolele ocazionale sus¡inute de cele 17 Ansambluri folclorice de amatori din jude¡: ªcoala popularå,
Novaci, Polovragi, Baia de Fier, Tg-Cårbune¿ti, Båle¿ti, Hurezani, Pade¿, Motru, Drågote¿ti, Palatul Copiilor
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Tg-Jiu, Liceul de arte Tg-Jiu, Stoina, Ståne¿ti, Dånciule¿ti, Crasna;
- spectacolele ocazionale sus¡inute de cele 29 forma¡ii de dansuri populare mixte (Licurici, Poiana Seciuri,
Bustuchin, Dobri¡a, Måtåsari, Tope¿ti, Sohodol, Crasna, Negomir, Pe¿ti¿ani, Benge¿ti, Bålce¿ti, Sadu, Novaci,
Rovinari, Bårbåte¿ti, Turceni, Ione¿ti, Bâlta, Cåtune, cåpreni, Lele¿ti, Samarine¿ti, Cru¿e¡) ¿i cele 5 forma¡ii de
dansuri populare de fete (Dobri¡a, Sadu, Stoina, Pociovali¿tea, Raci);
- concertele ocazionale sus¡inute de cele 7 forma¡ii corale aflate în activitate;
- concertele ocazionale sus¡inute de cele 14 tarafuri tradi¡ionale înregistrate: Tg-Jiu, Lele¿ti, Bålce¿ti, TgLogre¿ti, Novaci, Godine¿ti, Runcu, Stoina, Tg-Cårbune¿ti etc.;
- concertele ocazionale sus¡inute de cele 10 grupuri vocale folclorice (ªcoala pop., Liceul de arte, Båle¿ti,
Tismana, Crasna);
- concertele ocazionale la care participå 25 de rapsozi populari înregistra¡i (10 bårba¡i, 15 femei);
- spectacolele ocazionale sus¡inute de cele 5 forma¡ii de teatru de amatori: Novaci, Motru, Turceni,
Polovragi, Bråne¿ti;
- vernisajele expozi¡iilor de artå plasticå ale Filialei Gorj a UAP, Muzeului de Artå, CJCPCT Gorj ¿i Centrului
de culturå ¿i artå ,,C-tin Brâncu¿i”;
- activitatea celor peste 70 me¿teri populari înregistra¡i de CJCPCT Gorj ca practicând încå cel pu¡in un
me¿te¿ug tradi¡ional.

c) Oportunitå¡i culturale în Gorj
De¿i modelul cultural tradi¡ional al Gorjului are la bazå o structurå de tip mitologic, folcloric, (¡inutul fiind,
pânå în a doua jumåtate a secolului XX, unul preponderent rural, în afara Tg-Jiului abia în 1966 apårând a
doua localitate urbanå, Motru), elemente ale culturii de elitå, de performan¡å, de tip profesionist au început
så se dezvolte în capitala istoricå a jude¡ului, din chiar primele decenii ale secolului al XIX-lea, odatå cu
înfiin¡area ªcolii Na¡ionale ¿i a prezentårii de cåtre profesorii ¿i elevii acesteia a primei reprezenta¡ii de
teatru din istoria locului (30 august 1834).
Acest tip de culturå a evoluat în trei perioade, neuniforme înså ¿i aflate la parametrii valorici diferi¡i:
a) perioada 1875-1940, care aliniazå Gorjul, din punct de vedere al ini¡iativelor, la fenomenul cultural
na¡ional, când au apårut Teatrul Milescu, Teatrul Român din Tg-Jiu, presa de informa¡ie ¿i cea culturalå,
tipografii, edituri, ¿coli secundare, Gimnaziul/ Liceul ,,Tudor Vladimirescu, Muzeul Gorjului, ªcoala de ceramicå,
Societatea Filarmonicå ,,Lyra Gorjului”, biblioteca publicå, societå¡i ¿i funda¡ii culturale, licee specializate,
cåmine culturale, universitatea liberå/ popularå, Teatrul-cinema Cåldåru¿e etc.
b) perioada 1947-1989, când preponderentå a devenit cultura de maså, de tip mozaic ¿i care, de¿i a
produs institu¡ii noi (Casa orå¿eneascå de culturå, Ansamblul ,,Doina Gorjului”, ªcoala popularå de artå,
Centrul jude¡ean al crea¡iei populare, case orå¿ene¿ti de culturå, Cenaclul literar ,,Columna”, Muzeul Curti¿oara,
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Cenaclul UAP, Muzeul de artå, Teatrul Popular), nu a fost mai deloc motivantå pentru cultura de elitå, întrucât
aceasta se fundamenteazå integral pe libertatea de expresie, nefåcând concesii ideologiilor politice existente
într-un moment istoric sau altul, deziderat imposibil de realizat în comunism.
Trebuie men¡ionat înså cå, prin truda unor animatori culturali de excep¡ie, s-a men¡inut ¿i valorificat bunå
parte din tradi¡iile culturale ale Gorjului, dupå cum trebuie remarcat ¿i faptul cå în aceea¿i perioadå s-a
nåscut, format, adoptat, maturizat o pleiadå de intelectuali de mare anvergurå (scriitori, actori, muzicieni,
plasticieni, istorici, cercetåtori), a cåror evolu¡ie ulterioarå a reprezentat una dintre ¿ansele majore de
prosperitate culturalå a ¡inutului;
c) perioada 1990-prezent, cea mai productivå în plan cultural din toatå istoria Gorjului ¿i care continuå,
în fapt, pe cea dintâi, atât la nivelul ini¡iativelor majore cât ¿i al valorii actului cultural conceput ¿i desfå¿urat
la modul profesionist. Apar acum Universitatea ,,C-tin Brâncu¿i”, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Biblioteca
de artå, Centrul de culturå ¿i artå ,,C-tin Brâncu¿i”, Liceul de arte, Facultatea de arte, Orchestra de camerå,
filialele Gorj ale Uniunii Arti¿tilor Plastici ¿i Uniunii Scriitorilor, tabere de cercetare ¿i crea¡ie plasticå, edituri,
reviste de culturå, saloane ¿i expozi¡ii diverse, târguri ale me¿terilor populari, festivaluri ¿i concursuri zonale,
na¡ionale ¿i interna¡ionale; se înfiin¡eazå centre culturale, muzee ¿i colec¡ii muzeale, apar monografii locale;
se fac turnee ¿i expozi¡ii în diverse ¡åri etc.
Sintetizând, oportunitå¡ile culturale pe care le oferå Gorjul în acest moment sunt:
- o tradi¡ie culturalå realå;
- o re¡ea institu¡ionalå formal bine structuratå în cele douå componente fundamentale: culturå popularå
¿i culturå de performan¡å;
- o ofertå culturalå motivantå, care råspunde relativ corect necesitå¡ilor culturale ale comunitå¡ii Gorjului,
promovatå na¡ional ¿i interna¡ional prin editarea anualå a Agendei Culturale a Jude¡ului Gorj;
- un nucleu de speciali¿ti (aflat înså, în majoritate, doar la nivelul institu¡iilor din capitala de jude¡)
suficient de bine pregåti¡i ¿i cu o anume experien¡å profesionalå;
- o elitå culturalå productivå, cea mai valoroaså dupå cel de-al doilea råzboi mondial;
- un fond încå viu de tradi¡ii, obiceiuri, me¿te¿uguri populare, men¡inut ¿i valorificat în special în ultimii
ani de cele 3 institu¡ii cu atribu¡ii în domeniu: CJCPCT, ªc. pop., Ans. Doina Gorjului;
- o dinamicå acceleratå a culturii de tip profesionist, realizatå prin crearea de institu¡ii ¿i organisme de
gen, cu o ofertå care depå¿e¿te uneori cererea culturalå a momentului;
- o deschidere din ce în ce mai pronun¡atå spre fenomenul cultural ¿i nevoile sale din partea administra¡iei
publice jude¡ene ¿i locale, atât la nivelul rezolvårii bazei materiale (construc¡ii, reabilitåri, modernizåri, dotåri
de sedii), cât ¿i la acela al ini¡iativelor culturale propri ¿i al subven¡ionårii func¡ionårii a¿ezåmintelor ¿i al
manifestårilor culturale propuse de acestea;
- apari¡ia, de¿i încå timidå, a activitå¡ilor de mecenat;
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- o cre¿tere pronun¡atå a responsabilitå¡ilor asumate de institu¡iile din domeniu;
- o cre¿tere semnificativå a ponderii participårii culturii de tip profesionist la dezvoltarea fenomenului
cultural gorjean;
- o prezen¡å din ce în ce mai notabilå a culturii gorjene în spa¡iul spiritual regional ¿i na¡ional;
- o amplificare fårå precedent a contactelor culturale interna¡ionale, de unde o cre¿tere a gradului de
promovare pozitivå a imaginii Gorjului;
- un imens poten¡ial pentru dezvoltarea turismului natural, cultural, istoric ¿i religios (pe¿teri, chei, rezerva¡ii
naturale, månåstiri ¿i biserici medievale, locuri istorice, obiceiuri ¿i tradi¡ii populare, Brâncu¿i, evenimente
culturale de mare anvergurå etc.).

d) Disfunc¡ionalitå¡i în sistem
- absen¡a unei analize pertinente care så evalueze starea actualå a culturii la nivelul jude¡ului Gorj;
- absen¡a unei strategii culturale jude¡ene sistematice ¿i coerente, pe termen mediu ¿i lung, construite în
baza unor programe ¿i proiecte de interes jude¡ean;
- precaritatea bazei materiale (lipså sedii ¿i spa¡ii func¡ionale, sedii învechite, neigienizate, dotate cu
mobilier ¿i aparaturå culturalå ie¿itå din uz) în circa 70% din a¿ezåmintele culturale din jude¡;
- lipsa sediilor propri pentru Ansamblul ,,Doina Gorjului”, CJCPCT ¿i ªcoala pop. de artå;
- slaba pregåtire profesionalå a unui numår semnificativ de directori de cåmine culturale ¿i case de
culturå, accentuatå de refuzul autoritå¡ilor locale de a trimite directorii la cursuri de perfec¡ionare profesionalå
¿i de a încheia Contracte de management cu ace¿tia; de aici, lipsa unor criterii de performan¡å în activitate ¿i
imposibilitatea evaluårii conducåtorilor de a¿ezåminte, singurele modalitå¡i formale care ar putea duce la o
schimbare radicalå a calitå¡ii muncii acestora. Din acelea¿i cauze, în multe dintre localitå¡ile Gorjului, actul
cultural este conceput ¿i derulat doar ca produs de divertisment, nicidecum ca un proces artistic ¿i ¿tiin¡ific de
duratå, ce realizeazå în fapt identitatea istoricå, moralå ¿i spiritualå a unei comunitå¡i;
- lipsa cronicå de cercetåtori califica¡i în domeniul etnografiei ¿i folclorului (etnologi, antropologi, sociologi);
- salarizarea lipsitå de motiva¡ie din sistemul cultural, ceea ce diminueazå atât interesul pentru
performan¡å cât ¿i angajarea în sistem a tinerilor absolven¡i de studii universitare de gen;
- absen¡a semnelor indicatoare ¿i a informa¡iilor de interes public privind obiectivele de patrimoniu
cultural local ¿i na¡ional;
- dezinteresul manifestat de unele Consilii locale fa¡å de fenomenul cultural local; din situa¡ia statisticå
realizatå de CJCPCT Gorj, la nivelul anului 2009, rezultå cå:
• la Bumbe¿ti-Jiu nu existå sediu pentru Casa de culturå;
• la Såcelu, baza materialå a Casei de culturå se aflå sub sechestru asigurator;
• la ºicleni încå nu existå Caså orå¿eneascå de culturå (institu¡ie, sediu, personal etc.); de
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men¡ionat cå, în cursul anului 2009, Primåria ºicleni a preluat sediul Clubului petroli¿tilor din
localitate, pe care în prezent îl renoveazå, urmând ca aici, începând cu 2010, så-¿i desfå¿oare
activitatea Casa orå¿eneascå de culturå;
• la Tismana ¿i ºicleni nu este director angajat;
• un numår de 18 Consilii locale comunale nu au angajat directori de cåmin cultural: Aninoasa,
Berle¿ti, Bâlteni, Bolbo¿i, Boråscu, Cåpreni, Dåne¿ti, Drågu¡e¿ti, Fårcå¿e¿ti, Glogova, Godine¿ti,
Lele¿ti, Plop¿oru, Prigoria, Såule¿ti, Turburea, Urdari, Vladimir;
• în localitå¡ile men¡ionate (exceptând Bumbe¿ti-Jiu ¿i Såcelu), o parte din atribu¡ii sunt
preluate de bibliotecari, ceea ce reduce activitatea a¿ezåmintelor respective la câteva serbåri
¿colare sau la activitå¡i de petrecere a timpului liber;
• zona gri a activitå¡ii culturale cuprinde 16 localitå¡i: Bålåne¿ti, Berle¿ti, Bâlteni, Bolbo¿i,
Boråscu, Cåpreni, Câlnic, Cru¿e¡, Dåne¿ti, Fårcå¿e¿ti, Glogova, Måtåsari, Plop¿oru, Prigoria, Såule¿ti,
Ståne¿ti, care fie nu au trimis CJCPCT Gorj Agenda culturalå proprie nici pe anul 2009 nici pe 2010,
fie din Agendå nu s-a putut re¡ine nicio manifestare cât de cât men¡ionabilå în plan cultural; nu
întâmplåtor, o parte dintre acestea nu au director angajat;

- dezinteresul manifestat de a¿ezåmintele culturale fa¡å de activitatea de educa¡ie permanentå a adul¡ilor;
în acest moment existå doar 4 Universitå¡i Populare: Motru, Såcelu, Turceni, Baia de Fier;
- lipsa de continuatori ai activitå¡ii me¿terilor populari care mai practicå încå me¿te¿ugul;
- dezechilibrul existent încå în ceea ce prive¿te ponderea evenimentelor culturale desfå¿urate în capitala
de jude¡ (60% din total) în compara¡ie cu acelea desfå¿urate în teritoriu (40% din total evenimente), ceea
ce înseamnå cå în Gorj descentralizarea realå a ofertei culturale este în curs de desfå¿urare;
- ponderea micå (în compara¡ie cu alte centre) a participårii mediului universitar târgujian (cadre didactice
¿i studen¡i) la conceperea ¿i derularea evenimentelor culturale locale;
- absen¡a ini¡iativelor private în culturå.

e) Agresiuni asupra mediului cultural
Parte a sistemului social na¡ional, mediul, fenomenul, sistemul cultural gorjean actual suportå influen¡ele
generale ¿i particulare ale acestuia, fiind supus unor agresiuni, pericole, violen¡e ce pot afecta, uneori notabil,
structura sa tradi¡ionalå.
Dintre acestea, amintim:
- modificarea procesului de acultura¡ie (transfer de norme ¿i valori morale ¿i culturale între mediul rural ¿i
cel urban).
Pânå prin 1960, tradi¡ional vorbind, acesta se derula uniform, fårå sincope, în sensul cå propor¡ia celor
din mediul rural care se stabileau anual în ora¿ era relativ micå, la nivelul zecilor. Ace¿tia se adaptau firesc
noilor oferte culturale, iar satul råmânea în continuare depozitarul cutumelor mo¿tenite din stråbuni.
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Dupå aceasta, odatå cu industrializarea rapidå ¿i apari¡ia de noi centre urbane în Gorj, datoritå roirii
masive dinspre sat cåtre noile unitå¡i industriale, popula¡ia de tip urban (reprezentatå pânå atunci doar de
Tg-Jiu ¿i fiind de circa 30.000) a crescut în doar câteva decenii de 6 ori, ajungând så reprezinte 47% din total
jude¡, adicå peste 180.000 locuitori. Structura demograficå se modificå nu doar numeric ci ¿i din punctul de
vedere al apartene¡ei de o zonå geograficå sau alta, în Gorj ajungând oameni din mai toate provinciile
istorice române¿ti.
Din acest moment nu se mai poate vorbi de un transfer de norme, ci de o modificare semnificativå a celor
tradi¡ional cunoscute. Cei sosi¡i find în majoritate tineri ¿i foarte tineri, ei oscilau firesc între cultura de tip rural,
insuficient de bine înrådåcinatå datoritå vârstei, ¿i cea urbanå, greu de asimilat în primå fazå datoritå
specificitå¡ii ofertei sale culturale: muzeu, teatru, muzicå, artå plasticå etc.
Conflictul dintre cele douå tipuri de culturå, fårå a fi neapårat unul violent, accentuat înså ¿i de Festivalul
Na¡ional ,,Cântarea României”, a dus la o folclorizare excesivå a fenomenului cultural, cu urmåri nu de pu¡ine
ori grave:
- întârzierea apari¡iei elementelor culturii de performan¡å în mediul urban;
- dispari¡ia, prin nepracticare, a unor tradi¡ii, obiceiuri ¿i me¿te¿uguri populare în mediul rural;
- cre¿terea ponderii produc¡iilor subculturale în ambele medii.
Fenomenul se manifestå în alte forme ¿i dupå 1990. Påråsind ora¿ul, pensionarii, ¿omerii industriali,
alte categorii se întorc în mediul rural cu mentalitå¡i, deprinderi ¿i concep¡ii aflate deseori în opozi¡ie cu
acelea ale satului tradi¡ional. Idem, revenirea unora dintre cei pleca¡i la muncå în stråinåtate poate produce
anumite interferen¡e între modele culturale diferite.
- amplificarea fenomenului de desocializare.
Migra¡ia masivå a popula¡iei cåtre mediul urban, industrializarea for¡atå, vie¡uirea unui mare numår de
oameni în spa¡iile restrictive ale blocurilor de locuit în perioada comunistå, disponibilizårile, ¿omajul,
stråmutårile în alte perimetre locuibile datoritå activitå¡ilor miniere, surpårilor de terenuri etc., întâmplate
dupå 1989, au accentuat ¿i amplificat procesul de desocializare. Oamenii nu au mai avut sentimentul
apartenen¡ei la o comunitate anume, rela¡iile interumane s-au deteriorat progresiv, singura legåturå fiind, în
cele mai multe cazuri, una pur geograficå. S-a blocat astfel sentimentul identitå¡ii comunitare, istorice, culturale,
etice etc.
La rândul lor, a¿ezåmintele de culturå ¿i-au pierdut rolul social integrator, devenind fie instrument de
propagandå în comunism, fie, în perioada postdecembristå, institu¡ii incapabile a oferi comunitå¡ii altceva
decât servicii culturale minimale ¿i, de cele mai multe ori, de calitate îndoielnicå, gen spectacole comerciale,
discoteci, alte forme simpliste de divertisment. Mai mult, dupå 1989, vulgaritatea ¿i prostul gust generate
de manele, telenovele, construc¡ii de imobile - publice sau private - dizgra¡ioase ¿i care foloseau materiale
atipice zonei, violen¡a verbalå ¿i fizicå, absen¡a unor modele umane autentice, lipsa oricåror responsabilitå¡i
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etice ¿i civice au înlocuit nu de pu¡ine ori ¿i nu în pu¡ine localitå¡i criteriile valorice tradi¡ionale, perpetuând
fenomenul în cauzå;
- perpetuarea lipsei de responsabilitate sau a responsabilitå¡ii reduse din partea de¡inåtorilor de
obiective de patrimoniu cultural local ¿i na¡ional, care a dus/ duce la degradarea, deteriorarea, uneori dispari¡ia
acestora;
- ponderea din ce în ce mai mare a culturii de tip mass-media. Apårut dupå 1990, odatå cu explozia
presei scrise ¿i vorbite, noul tip de culturå, bazat pe promovarea produselor culturale comerciale, uniformizeazå
percep¡ia, coborând-o spre zonele facile ale culturii.

II. ELEMENTE DE STRATEGIE PE TERMEN SCURT, MEDIU ªI LUNG
a) Obiective:
• amplificarea accesului la informa¡ie ¿i culturå al membrilor comunitå¡ilor gorjene ¿i realizarea coeziunii
sociale prin refacerea identitå¡ii spirituale a fiecårei localitå¡i, asumarea drepturilor ¿i responsabilizarea
obliga¡iilor pe care fiecare membru le are fa¡å de comunitatea în care tråie¿te;
• conservarea ¿i promovarea culturii tradi¡ionale a Gorjului;
• conservarea ¿i promovarea obiectivelor de patrimoniu cultural local ¿i na¡ional din jude¡;
• dezvoltarea structurilor ¿i elementelor culturii de performan¡å;
• dezvoltarea turismului natural, istoric, cultural ¿i religios al zonei;
• promovarea ¿i sus¡inerea excelen¡ei în toate domeniile vie¡ii social-culturale gorjene;
• promovarea na¡ionalå ¿i interna¡ionalå a imaginii Gorjului prin amplificarea brand-urilor existente ¿i
crearea altora noi.
b) Module strategice:
Modul 1. Marketing ¿i management cultural
- Înfiin¡area Consiliului Cultural Consultativ al Pre¿edintelui Consiliului Jude¡ean Gorj, care så cuprindå,
pe lângå managerii institu¡iilor de culturå, personalitå¡i din toate domeniile vie¡ii cultural-artistice ¿i ¿tiin¡ifice
gorjene, reprezentan¡i ai departamentelor profesionale ale Consiliului Jude¡ean. Atribu¡iile acestui Consiliu
Cultural vor fi:
- elaborarea ¿i implementarea Strategiei culturale a Jude¡ului Gorj;
- elaborarea de programe ¿i proiecte culturale ¿i accesarea de fonduri necesare derulårii acestora;
- stabilirea ¿i realizarea unor brand-uri ale jude¡ului, capabile så promoveze imaginea realå a Gorjului în
¡arå ¿i în lume;
Responsabilitate: Consiliul Jude¡ean Gorj, prin departamentele specializate ¿i
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institu¡iile culturale de sub autoritatea sa

- Finalizarea întocmirii ¿i evaluårii Fi¿elor culturale ale localitå¡ilor, care cuprind date semnificative despre
starea culturii Gorjului (bazå materialå, încadrare, buget, agenda culturalå, obiective de patrimoniu, tradi¡ii,
obiceiuri, me¿te¿uguri, proiecte) la nivelul anului curent;
Responsabilitate: CJCPCT Gorj

- Monitorizarea activitå¡ii a¿ezåmintelor culturale ¿i a bibliotecilor publice din jude¡, consilierea directorilor/
responsabililor acestora ¿i realizarea de seminarii metodice privind legisla¡ia specificå, managementul cultural,
accesarea de fonduri pentru dezvoltarea ¿i diversificarea culturii locale;
Responsabilitate: CJCPCT ¿i Bibl. Jud. Gorj

- Elaborarea, editarea ¿i transmiterea cåtre a¿ezåminte a unui Documentar de uz jude¡ean care så cuprindå:
strategia de dezvoltare culturalå a jude¡ului, legisla¡ia specificå în vigoare, criterii minimale de evaluare a
activitå¡ii a¿ezåmintelor, no¡iuni elementare privind protec¡ia patrimoniului cultural local ¿i na¡ional, no¡iuni
tehnice privind organizarea colec¡iilor muzeale locale, modele de fi¿e eviden¡å creatori ¿i me¿teri populari
etc.
Responsabilitate: Departament politici culturale, CJCPCT ¿i Muzeul Gorjului

- Sensibilizarea conducerilor administra¡iilor publice locale în a include ¿i necesitå¡ile culturale ale zonei
în programele comunitare de dezvoltare durabilå finan¡ate din fonduri guvernamentale ¿i europene:
construc¡ie, reabilitare, modernizare, dotare de a¿ezåminte (mobilier, costume, aparaturå de practicå culturalå),
realizare de spa¡ii verzi, scuaruri, parcuri, locuri de joacå pentru copii în perimetrul aferent sediilor a¿ezåmintelor,
informatizarea a¿ezåmintelor ¿i a bibliotecilor publice ¿i conectarea acestora la internet; aceast tip de abordare
ar diminua ¿i presiunile din domeniu asupra bugetelor locale;
Responsabilitate: Departament de politici culturale, CJCPCT ¿i Bibl. Jud. Gorj
Modalitå¡i: contact direct, scrisori ¿i recomandåri metodice, participarea
directorilor de institu¡ii culturale jude¡ene la întâlnirile organizate de Consiliul
Jude¡ean cu primarii localitå¡ilor

- Continuarea programului de deconcentrare a activitå¡ii culturale prin înfiin¡area de noi Centre Culturale
zonale care så aibå atribu¡ii ¿i capacitå¡i metodologice ¿i culturale teritoriale ¿i func¡ionalitate de filiale ale
CJCPCT Gorj; pe lângå cele 3 Centre deja existente (Tg-Cårbune¿ti, Tismana, Crasna), sunt necesare încå 5, în
zone de tradi¡ie ¿i/ sau oportunitate culturalå;
Responsabilitate: Departament de politici culturale al CJ ¿i CJCPCT Gorj

- Sprijinirea a¿ezåmintelor culturale din teritoriu în demersul de înfiin¡are/ reînfiin¡are/ revitalizare a
activitå¡ii unor forma¡ii artistice muzicale, coregrafice, teatrale etc., a unor cercuri de artå popularå, artå plasticå,
fotografie, film ¿i a unor cursuri de educa¡ie civicå, juridicå, sanitarå, ecologicå;
Responsabilitate: ªcoala pop. de artå, Ansamblul ,,Doina Gorjului”, CJCPCT
¿i Bibl. Jud. Gorj
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- Realizarea unei statistici - nominale ¿i pe specializåri -, pe ultimii 10 ani, a absolven¡ilor ªcolii pop. de
artå ¿i transmiterea rezultatelor acesteia cåtre directorii a¿ezåmintelor din teritoriu pentru contactare ¿i
colaborare în activitatea artisticå;
Responsabilitate: ªcoala pop. de artå

- Sensibilizarea Consiliilor locale în privin¡a necesitå¡ii angajårii de directori de cåmin cultural, a sprijinirii
perfec¡ionårii profesionale a directorilor de a¿ezåminte ¿i bibliotecarilor prin participarea acestora la
Programele organizate de Ministerul Culturii, a obligativitå¡ii legale de a încheia Contracte de management
cu directorii de cåmine ¿i case de culturå - singura modalitate de a stabili criterii de performan¡å culturalå ¿i
economicå pentru ace¿tia ¿i de a le putea evalua periodic activitatea ¿i, în acela¿i timp, de a întåri autoritatea
func¡ionalå ¿i publicå a responsabilului cultural local;
Responsabilitate: Departament politici culturale, CJCPCT, Bibl. Jud., Consilii locale

- Îmbunåtå¡irea radicalå a procesului de promovare publicå (pliante, afi¿e, bannere, panouri de afi¿aj
electronic, anun¡uri ¿i cronici în mass-media localå, regionalå, na¡ionalå, interna¡ionalå) a activitå¡ii institu¡iilor
¿i a¿ezåmintelor culturale de sub autoritatea Consiliului Jude¡ean ¿i a Consiliilor locale;
Responsabilitate: institu¡ii ¿i a¿ezåminte culturale

- Sensibilizarea autoritå¡ilor administra¡iei publice ¿i culturale locale în conceperea, finan¡area ¿i derularea
unor programe ¿i proiecte culturale de interes zonal ¿i jude¡ean, în scopul realizårii unei strategii unitare ¿i
sistematice, care så permitå cu adevårat dezvoltarea culturalå durabilå a jude¡ului;
Responsabilitate: Departament politici culturale, institu¡ii ¿i a¿ezåminte culturale

- Transmiterea Agendei culturale a Gorjului la nivelul tuturor Consiliilor Jude¡ene, al ambasadelor stråine
din România ¿i a ambasadelor române¿ti din stråinåtate.
Responsabilitate: Departament politici culturale al C. J. Gorj

* PPrograme
rograme culturale jude¡ene propuse în modul:
a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ªI OFERTÅ
Proiecte incluse în Program:
- Conceperea, completarea ¿i transmiterea în teritoriu a unui Chestionar privind cererea ¿i oferta culturalå
în Gorj;
- Realizarea politicilor culturale locale în func¡ie de evaluårile rezultate din Chestionar.
Condi¡ii preliminare: circa 30 reponden¡i din fiecare comunitate, de profesii ¿i
vârste diferite
Responsabilitate: CJCPCT ¿i Biblioteca Jud. Gorj
Parteneri: directori de a¿ezåminte, bibliotecari, Consilii locale, cadre didactice,
preo¡i, func¡ionari publici, elevi
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b. AGENDA CULTURALÅ A JUDEºULUI GORJ
Responsabilitate: institu¡iile ¿i a¿ezåmintele culturale din jude¡
Compatibilizare, selec¡ie, concep¡ie graficå ¿i tehnoredactare: CJCPCT Gorj

c. INFORMATIZAREA AªEZÅMINTELOR CULTURALE ªI A BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEº
Etape: achizi¡ie aparaturå, montare, constituire re¡ea, legare internet
Finan¡are: fonduri guvernamentale ¿i europene
Responsabilitate: Departamentele de specialitate ale Consiliului Jude¡ean Gorj,
Consiliile locale

d. ÎNFIINºAREA DE NOI CENTRE CULTURALE în zone de tradi¡ie ¿i/ sau oportunitate culturalå, care så permitå
atât deconcentrarea activitå¡ii cât ¿i transformarea a¿ezåmintelor respective în institu¡ii cu responsabilitå¡i
metodice ¿i culturale zonale.
Modul 2. Conservarea ¿i promovarea culturii tradi¡ionale a Gorjului:
* Programe culturale jude¡ene propuse în modul:
a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI
Proiecte incluse în Program:
- cercetarea ¿i înregistrarea primarå a tradi¡iilor culturale ale jude¡ului prin continuarea organizårii de
cåtre CJCPCT Gorj a Taberei anuale de cercetare etnofolcloricå ,,C-tin Bråiloiu”;
- înfiin¡area de muzee/ colec¡ii muzeale mixte ¿i specializate în teritoriu, astfel încât pânå la finele anului
2012 astfel de a¿ezåminte så existe în toate localitå¡ile de re¿edin¡å din Gorj;
- editarea de monografii ale localitå¡ilor jude¡ului;
- revitalizarea me¿te¿ugurilor tradi¡ionale prin organizarea de Târguri locale, jude¡ene, regionale,
na¡ionale, interna¡ionale ale me¿terilor populari ¿i participarea la manifeståri de gen în ¡arå ¿i stråinåtate;
- promovarea specificitå¡ii locale prin organizarea de târguri de produse tradi¡ionale (micå industrie
¡åråneascå, gastronomie, decora¡iuni etc.), care så dubleze toate festivalurile sau concursurile folclorice de
anvergurå jude¡eanå, regionalå sau na¡ionalå; reu¿ita este maximå în condi¡iile în care devine un proiect
intercomunitar, la care så participe cel pu¡in localitå¡ile vecine celei organizatoare;
- conservarea ¿i promovarea muzicii populare tradi¡ionale prin organizarea de cåtre CJCPCT Gorj a
Festivalului de muzicå låutåreascå ,,Gena Bârsan” Tg-Cårbune¿ti;
- organizarea, de cåtre fiecare localitate de re¿edin¡å din Gorj, a unei Sårbåtori comunitare anuale
(Zilele localitå¡ii, Fiii satului, nedeie, obicei, datinå, hram etc.);
- revitalizarea activitå¡ii corale, prin amplificarea ,,Coralei gorjene”;
- 12 -

- organizarea, în parteneriat cu institu¡iile culturale jude¡ene ¿i a¿ezåmintele din teritoriu, a festivalurilor
¿i concursurilor prevåzute în Agenda Jude¡ului;
- amplificarea activitå¡ilor Simpozionului na¡ional ,,Satul românesc-sat european”;
- înfiin¡area de zone/ arii culturale protejate (arhitecturå popularå, låutari, me¿te¿uguri ¿i obiceiuri pe
cale de dispari¡ie etc.);
- editarea de studii, reviste, pliante ¿i albume cuprinzând informa¡ii privitoare la zestrea istoricå, culturalå
¿i turisticå a localitå¡ilor;
- organizarea unor activitå¡i de aniversare/ comemorare a unor mari personalitå¡i de gen, precum ¿i de
atestare de localitå¡i, institu¡ii, organisme de impact zonal sau na¡ional;
- cercetarea, selectarea, transliterarea, culegerea, pregåtirea pentru tipar ¿i editarea Protocoalelor
Consiliului Jude¡ean Gorj de la înfiin¡area institu¡iei administrative (26 oct. 1864) ¿i pânå cel pu¡in la finele
secolului al XIX-lea, ca documente fundamentale pentru studiul evolu¡iei generale a Gorjului;
- înfiin¡area Bibliotecii de specialitate a CJCPCT Gorj ¿i a Punctului documentar de date ¿i valori culturale
specifice fiecårei localitå¡i a jude¡ului;
- finalizarea Båncii de date a culturii tradi¡ionale a Gorjului.
Ini¡iator program: CJCPCT Gorj

b. MUZEE ªI COLECºII MUZEALE SPECIALIZATE / MIXTE
Responsabilitate: CJCPCT Gorj
Partener: Muzeul Gorjului
Termen finalizare program jude¡ean: 2012

c. MEªTERI, MEªTEªUGURI, OBICEIURI ªI DATINI ÎN GORJ
Proiecte incluse în Program:
- continuarea activitå¡ii de înfiin¡are de sec¡ii externe ale ªcolii Populare de Artå în domeniul men¡ionat,
cu scutire de taxe ¿i subven¡ie bugetarå;
- introducerea în aria curricularå a unor ªcoli gimnaziale din jude¡ a unor ore cu profilul de mai sus
(redescoperire ¿i revitalizare obiceiuri, me¿te¿uguri tradi¡ionale);
- înfiin¡area, în zonele tradi¡ionale pentru arta popularå gorjeneascå, cu sprijinul autoritå¡ilor locale, a
unor Ateliere ale me¿terilor populari;
- instituirea unor manifeståri artistice având ca fundament obiceiuri ¿i datini gorjene¿ti;
- înfiin¡area Asocia¡iei me¿terilor populari din Gorj;
- înfiin¡area Asocia¡iei folclori¿tilor din Gorj.
Ini¡iator: CJCPCT Gorj
Responsabilitå¡i: ªcoala popularå de artå, CJCPCT, Ans. ,,Doina Gj.”,
Inspectoratul ªcolar al Jud. Gorj, Consilii locale, a¿ezåminte din teritoriu
Termen: 2009-2012
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d. MUZEUL ETNOGRAFIC ÎN AER LIBER DE LA CURTIªOARA
- studierea oportunitå¡ilor de acordare a personalitå¡ii juridice a Muzeului;
- îmbogå¡irea acestuia cu noi obiective/ obiecte de patrimoniu specifice Gorjului;
- realizarea de manifeståri cultural-artistice ¿i de petrecere a timpului liber, care så transforme institu¡ia
într-un muzeu viu, dinamic, deschis atât cercetåtorilor din domeniu cât ¿i publicului larg;
- promovarea puternicå a imaginii acestuia, astfel încât så devinå un brand important al Gorjului.
Responsabilitå¡i: Muzeul Gorjului
Parteneri: institu¡ii culturale jude¡ene, Consilii locale

e. ARHIVA DE FOLCLOR A GORJULUI
Oportunitå¡i: Studioul de înregistråri audio-video al ªc. pop. de artå; Arhiva
audio-video a CJCPCT Gorj; activitatea de culegere de cântece ¿i jocuri populare, datini ¿i obiceiuri
tradi¡ionale a Ans. ,,Doina Gorjului”, documente ¿i studii
de¡inute de Muzeul Gorjului ¿i Bibl.
Jud. Gorj
Responsabilitå¡i: ªcoala pop. de artå, CJCPCT, Ans. ,,Doina Gorjului”, Muzeul
Jude¡ean, Bibl. Jud.

Modul 3. Conservarea ¿i promovarea obiectivelor de patrimoniu cultural local ¿i na¡ional din jude¡
Program cultural jude¡ean propus în modul:
a. GORJUL ISTORIC, CULTURAL ªI RELIGIOS
Proiecte incluse în Program:
- reactualizarea Listei obiectivelor de patrimoniu cultural local ¿i na¡ional din Gorj;
- studierea posibilitå¡ilor de clasare a noi obiective;
- realizarea de demersuri privitoare la reabilitarea/ restaurarea obiectivelor care necesitå aceste opera¡iuni;
- completarea permanentå a colec¡iilor celor trei sec¡ii: istorie, artå, etnografie;
- amplificarea segmentului de cercetare ¿i editarea de studii de gen;
- realizarea de expozi¡ii permanente ¿i temporare care så eviden¡ieze patrimoniul istoric, arheologic,
etnografic, cultural, arhitectural, religios al Gorjului;
- introducerea în circuitul public a unor valori patrimoniale aflate în depozitele institu¡iei;
- realizarea de manifeståri care så promoveze zone arhitecturale deosebite: Tg-Cårbune¿ti, centru civic
ºân¡åreni, centru civic Pe¿ti¿ani etc.;
- identificare, realizare ¿i promovare de trasee turistice de gen;
- realizarea de semne indicatoare informative privitoare la obiectivele de patrimoniu, precum ¿i la muzeele
¿i colec¡iile muzeale locale din Gorj;
- organizarea unei Sesiuni anuale de comunicåri ¿tiin¡ifice a Muzeului Gorj;
- editare de pliante ¿i albume sistematice privind zestrea patrimonialå a Gorjului.
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Responsabilitate: Muzeul Gorjului
Partener: DJCCPCN Gorj

Modul 4. Dezvoltarea structurilor ¿i elementelor culturii de performan¡å
Program cultural jude¡ean propus în modul:
a. DUPÅ BRÂNCUªI
Motiva¡ie Program:
- Brâncu¿i reprezintå cea mai înaltå expresie a geniului gorjenesc ¿i, implicit, a celui românesc, find
brandul cultural major al jude¡ului ¿i al ¡årii. Dincolo de datoria moralå privind conservarea ¿i promovarea
mo¿tenirii brâncu¿iene, Gorjul are obliga¡ia de a crea ¿i prezenta alternative culturale care så întregeascå
imaginea sa culturalå ¿i artisticå, oferind posibile destina¡ii pentru turi¿tii români ¿i stråini.
Proiecte incluse în Program:
- crearea/ amplificarea dimensiunii interna¡ionale a principalelor festivaluri organizate în Gorj: Festivalul
de literaturå ,,Tudor Arghezi”, Festivalul de teatru ,,Elvira Godeanu”, Festivalul de folk ¿i balade ,,Poarta
sårutului”, Festivalul de umor ¿i Salonul de caricaturå ,,Ion Cånåvoiu”, Festivalul interna¡ional de folclor, Festivalul
cântecului popular românesc ,,Maria Låtåre¡u”, Gorjfest - Tabårå ¿i Salon de arte vizuale;
Responsabilitå¡i: CJCPCT, Bibl. Jud., ªcoala pop. de artå, Ans. ,,Doina
Gorjului”

- derularea activitå¡ii institu¡iilor de spectacol exclusiv prin organizarea de stagiuni anuale, care så cuprindå
premiere ¿i reluåri;
Responsabilitå¡i: Ans. ,,Doina Gorjului”, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Orches
tra de camerå ,,Lyra Gorjului”, Trupa de påpu¿ari ,,Pinocchio”

- studierea posibilitå¡ilor de înfiin¡are a unei sec¡ii de estradå pe lângå Ansamblul ,,Doina Gorjului”,
precum ¿i a acordårii de personalitate juridicå pentru Orchestra de camerå ,,Lyra Gorjului” ¿i Trupa de påpu¿ari
,,Pinocchio”, ultimele douå ini¡iative desfå¿urându-¿i activitatea ca forma¡ii ale ªcolii pop. de artå, care le
asigurå ¿i bugetul de cheltuieli;
Responsabilitate: Consiliul Jude¡ean Gorj, Ansamblul ¿i ªcoala popularå de
artå

- sprijinirea activitå¡ii (spa¡ii, subven¡ii etc.) filialelor gorjene ale Uniunilor de crea¡ie: UNITER, Uniunea
Scriitorilor, Uniunea Arti¿tilor Plastici;
Responsabilitate: Consiliul Jude¡ean Gorj

- reformarea Atelierului Na¡ional de Poezie ,,Serile la Brådiceni”, amplificarea programului la douå zile,
din care prima, itinerantå, så ofere participan¡ilor recitaluri poetice, recitaluri actorice¿ti ¿i recitaluri muzicale
în loca¡ii precum: Cheile Sohodolului, Cheile Olte¡ului, Pe¿tera Muierilor etc.;
Responsabilitate: Biblioteca Jud., CJCPCT ¿i ªc. pop. de artå
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- organizarea unui Târg na¡ional de carte, care så permitå o mai bunå cunoa¿tere a scriitorilor gorjeni,
precum ¿i contacte directe ale acestora cu scriitori ¿i edituri na¡ionale;
Responsabilitate: Biblioteca Jude¡eanå

- amplificarea anvergurii Taberei interna¡ionale de arte vizuale GORJFEST (film documentar, fotografie
artisticå, sculpturå micå, picturå, graficå)
- realizarea, cu o parte a crea¡iilor expuse în Salonul interna¡ional organizat cu prilejul închiderii Festivalului,
a unei Colec¡ii de artå contemporanå, care så intre, într-un termen scurt, în circuitul cultural na¡ional ¿i
interna¡ional;
Responsabilitate: CJCPCT Gorj

- extinderea re¡elei muzeistice a Târgu-Jiului prin crearea Muzeului Teatrului, în fosta clådire Francisc Milescu
¿i concesionarea unui teren, pe o perioadå lungå de timp, în favoarea artistului Mihai ºopescu, care va
construi din fonduri propri Muzeul Sticlei, ce va cuprinde toate crea¡iile plasticianului gorjean, precum ¿i crea¡ii
dåruite acestuia de mari sticlari ai lumii;
Responsabilitate: Consiliul local Tg-Jiu

- sprijinirea introducerii în circuitul cultural a unor colec¡ii particulare existente deja ori posibil a fi realizate
în Gorj: Colec¡ia prof. Drago¿ Bugå/ Curti¿oara; Colec¡ia ing. Gh. Cu¡uliga/ Novaci; Colec¡ia Pompiliu Ciolacu/
Tg-Jiu etc.
Responsabilitate: Departament politici culturale al Cons. Jud., CJCPCT Gorj

- reluarea, sub forma unei Tabere de crea¡ie, a ini¡iativei Caravanelor culturale de la Tismana, organizate
în primele decenii ale secolului XX de cåtre tipograful târgujian Nicu D. Milo¿escu ¿i în care mari actori, scriitori,
plasticieni, muzicieni, jurnali¿ti creau/ evoluau la Tismana ¿i fåceau cunoscute în ¡arå localitatea ¿i Gorjul;
Responsabilitate: Consiliul local Tismana, institu¡ii culturale jude¡ene

- men¡inerea ¿i sprijinirea financiarå adecvatå a Editurii CJCPCT Gorj ¿i a publica¡iilor de culturå ,,Brâncu¿i”,
“Portal Måiastra”, “Caietele Columna”;
Responsabilitate: Consiliul Jude¡ean Gorj, Consiliul local Tg-Jiu.

Modul 5. Dezvoltarea turismului natural, istoric, cultural ¿i religios al zonei;
Program cultural jude¡ean propus în modul:
a. GORJUL ISTORIC ªI PITORESC
Proiecte incluse în Program:
- Înfiin¡area de cåtre Consiliul Jude¡ean Gorj, cu finan¡are prin Programul Opera¡ional Regional ¿i în
parteneriat cu Ministerul Turismului, a Centrului na¡ional de informare ¿i promovare turisticå a Gorjului;
Responsabilitate: Consiliul Jude¡ean Gorj

- Stabilirea de trasee turistice pe drumurile ¿i våile râurilor importante din Gorj: Motru, Tismana, Bistri¡a,
Jale¿, ªu¿i¡a, Jiu, Jil¡uri, Gilort, Olte¡, Amaradia;
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- întocmirea ¿i promovarea unei Hår¡i a datinilor ¿i obiceiurilor tradi¡ionale încå practicate în Gorj, a
nedeilor, târgurilor ¿i bâlciurilor organizate de-a lungul unui an;
- notificarea ¿i semnalizarea obiectivelor de patrimoniu cultural, a muzeelor ¿i colec¡iilor muzeale, a
zonelor istorice, rezerva¡iilor naturale, pe¿terilor, cheilor, pansiunilor agroturistice etc.;
- realizarea de albume ¿i pliante de promovare turisticå;
- realizarea în fiecare bibliotecå publicå localå, dupå dotarea cu aparaturå ¿i legarea la internet, a unui
Punct d einformare culturalå ¿i turisticå;
Responsabilitate: Departament politici culturale, institu¡ii jude¡ene, Salvamont,
ANTREC Gorj, OJT Gorj

Modul 6. Promovarea ¿i sus¡inerea excelen¡ei
în toate domeniile vie¡ii social-culturale gorjene;
Program cultural jude¡ean propus în modul:
a. PREMIILE DE EXCELENºÅ ALE CONSILIULUI JUDEºEAN GORJ
Proiect inclus în Program:
- instituirea ¿i desfå¿urarea anualå a Premiilor de excelen¡å ale Consiliului Jude¡ean Gorj, odatå cu
manifestårile legate de Zilele Gorjului (26-28 octombrie), în cadrul unui spectacol festiv realizat de institu¡iile
culturale aflate sub autoritatea administra¡iei jude¡ene.
Categorii premii:
1. Management cultural - un premiu pentru managerul unei institu¡ii sau unui a¿ezåmânt cultural aflat
sub autoritatea Consiliului Jude¡ean Gorj;
2. Proiecte culturale - câte un premiu pentru doi dintre primarii unor localitå¡i, care au ini¡iat ¿i derulat
un program/ proiect cultural deosebit: construc¡ie/ reabilitate/ dotare a¿ezåmânt cultural; înfin¡are Muzeu
local; înfiin¡are ansamblu de cântece ¿i dansuri; instituirea ¿i derularea unui festival/ concurs cel pu¡in de rang
interjude¡ean; înfiin¡are Ateliere pentru me¿terii populari din zonå; conservare ¿i punere în valoare a obiectivelor
de patrimoniu cultural de pe teritoriul localitå¡ii; realizarea unor parteneriate culturale viabile cu localitå¡i
similare din Europa etc.;
3. Literaturå (beletristicå, istorie ¿i criticå literarå, folcloristicå, reviste culturale, edituri, promotori
evenimente literare) - un premiu;
4. Artå plasticå (creatori, critici ¿i istorici de artå, promotori evenimente de gen) - un premiu;
5. Muzicå (creatori, interpre¡i, cercetåtori fenomen, critici, institu¡ii ¿i organisme de gen, promotori
evenimente) - un premiu;
6. TTeatru
eatru (interpre¡i, regizori, scenografi, scenari¿ti, istorici ¿i critici teatrali, promotori evenimente) - un
premiu;
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7. Coregrafie (interpre¡i, coregrafi, institu¡ii, forma¡ii, promotori evenimente) - un premiu;
8. Istorie localå (cronici ale localitå¡ii/ jude¡ului, monografii localitå¡i sau personalitå¡i etc.) - un premiu.
Modul 7. Promovarea na¡ionalå ¿i interna¡ionalå a imaginii Gorjului
prin amplificarea brand-urilor existente ¿i crearea altora noi
Programe culturale jude¡ene propuse în modul:
a. ºARA LUI BR¢NCUªI
Proiecte incluse în Program:
aberei interna¡ionale de sculpturå ,,C-tin Brâncu¿i”, renun¡area la amplasarea excesivå
- Reformarea TTaberei
în Tg-Jiu a crea¡iilor realizate anual, schimbarea loca¡iei acesteia, introducerea ei în circuitul cultural ¿i turistic
ca o loca¡ie de sine ståtåtoare;
Responsabilitate: Consiliul local ¿i Centrul de culturå ¿i artå ,,C-tin Brâncu¿i”
Loca¡ie: Dumbrava Drågoieni

- Realizarea proiectului ,,Drumul lui Brâncu¿i”
Obiectivele proiectului:
- realizarea unei Tabere de sculpturå (na¡ionalå ¿i/ sau cu participare interna¡ionalå) închinatå omagierii
lui Constantin Brâncu¿i, cu perioadå de desfå¿urare pe 4 ani (2009-2012).
Scopul final al Taberei este realizarea a 20-25 sculpturi de mari dimensiuni (circa 5 crea¡ii în fiecare an),
care så fie amplasate pe traseul Hobi¡a-Tg-Jiu ¿i care så facå legåtura emo¡ionalå ¿i artisticå între locul
na¿terii lui Brâncu¿i ¿i locul amplasårii celui mai cunoscut complex sculptural modern din lume - Ansamblul de
la Tg-Jiu.
În felul acesta, traseul Tg-Jiu-Hobi¡a va fi unul turistic ¿i cultural de anvergurå na¡ionalå ¿i interna¡ionalå.
Sculpturile vor fi amplasate doar în perimetrul localitå¡ilor de pe traseu, pentru a le asigura minima
securitate, ¿i vor fi semnalizate corespunzåtor, specificându-se nu doar numele crea¡iei ¿i autorului ci ¿i faptul
cå fac parte din proiectul ,,Drumul lui Brâncu¿i”.
Punctul de pornire va fi Hobi¡a.
Etape:
- Constituirea unei Comisii de realizare a proiectului alcåtuitå din Pre¿edintele Consiliului Jude¡ean,
vicepre¿edintele pe culturå, ¿efi departamente ¿i institu¡ii culturale implicate în proiect, arhitec¡i, peisagi¿ti,
arti¿ti plastici;
- Relocarea câtorva din vechile sculpturi din zåvoiul de la Hobi¡a (actualmente mai sunt în condi¡ii bune
¿i relativ bune un numår de 15 opere) în parcul din spatele noii parcåri din localitate;
- Relocarea celorlalte sculpturi din aceea¿i loca¡ie (chiar aflate într-un grad acceptabil de degradare) pe
traseul Casa muzeu de la Hobi¡a - Pe¿ti¿ani, pânå la ie¿irea spre Tg-Jiu (Pensiunea Jean Brâncu¿i”);
- Sediul central al Taberei ar trebui så fie loca¡ia fostei ªcoli primare din Hobi¡a, acum dezafectate,
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clådire care ar trebui reabilitatå ¿i care ar putea deveni Muzeul Taberei de sculpturå în care se vor påstra, ca
într-o arhivå, câte o crea¡ie la scarå micå sau altå crea¡ie a fiecåruia dintre sculptorii care participå, anual, la
manifestare; având în vedere cå urma¿ii celebrului pictor Blendea doreau mai de mult timp så doneze câteva
dintre tablourile acestuia Hobi¡ei, aici ar putea apårea un Muzeu de artå de talie na¡ionalå;
- Amplasarea de noi sculpturi pe traseul spre Tg-Jiu la Frânce¿ti, Arcani, Råchi¡i, Rasovi¡a, Bârse¿ti, pânå
la capåtul dinspre vest al podului peste Jiu, realizându-se astfel legåtura atât cu crea¡iile brâncu¿iene din
Parcul central, cu acelea realizate în Tabåra de la Tg-Jiu ¿i Drågoieni;
- În zonele în care nu existå localitå¡i, pentru a se crea imaginea unui traseu turistic ¿i cultural complet,
din loc în loc, la 500-1000 m se pot realiza fântâni tradi¡ionale, por¡i, stâlpi de caså, troi¡e etc, care så fie
integrate într-un sistem alcåtuit din obiectivul respectiv ¿i o zonå verde, realizatå de un specialist în peisagisticå.
În felul acesta s-ar sublinia, odatå în plus, legåturile dintre Brâncu¿i ¿i arta popularå gorjeneascå, dintre
acesta ¿i Gorj în totalitatea lui. În acela¿i timp, dreapta-stânga drumului, în acelea¿i zone libere din afara
localitå¡ilor, se va planta acela¿i gen de arbori - ornamentali sau de alt fel, care vor sublinia imaginea de
,,drum’’, “cale” de pelerinaj, medita¡ie etc.;
Responsabilitate: Consiliul Jude¡ean Gorj, Consiliile locale Tg-Jiu, Pe¿ti¿ani,
Arcani, Lele¿ti ¿i Tg-Jiu, servicii descentralizate ¿i institu¡ii culturale aflate
sub autoritatea Consiliului Jude¡ean

- realizarea, pe Axa Brâncu¿i (Calea Eroilor), a unor magazine de artå care så facå legåtura între
crea¡ia brâncu¿ianå, arta popularå ¿i cea contemporanå;
Responsabilitate: Consiliul local Tg-Jiu, institu¡ii culturale jude¡ene ¿i municipale.

b. EUROPA DE-ACASÅ
- crearea unor brand-uri care så promoveze identitatea culturalå a ¡inutului: Månåstirile Gorjului, Låutarii
Gorjului, Nunta în Gorj, Drågaica, Pi¡åråii cu måsti, Zorile, Drumurile Gorjului (Drumul lui Tudor: Vladimir, Pade¿,
Tg-Jiu, Tismana, ºân¡åreni, Polovragi; Drumul lui Arghezi: Tg-Cårbune¿ti, Turceni, Tg-Jiu; Drumul romanilor: Motru,
Tg-Jiu, Bumbe¿ti-Jiu, Såcelu), Urcatul ¿i coborâtul oilor de la munte etc.;
Responsabilitate: Consilii locale, Departament politici culturale CJG, institu¡ii
¿i a¿ezåminte culturale

- men¡inerea ¿i amplificarea festivalurilor, saloanelor, taberelor ¿i târgurilor interna¡ionale organizate în
Gorj;
- organizarea de turnee in stråinåtate ale trupelor profesioniste ¿i de amatori din Gorj ¿i includerea în
programele de turneu a unor lansåri de carte, expozi¡ii de artå plasticå, popularå, fotograficå, obiceiuri ¿i
tradi¡ii gorjene¿ti;
- amplificarea participårii forma¡iilor ¿i arti¿tilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri organizate în alte
¡åri;
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- amplificarea schimburilor culturale interna¡ionale prin contacte directe cu institu¡ii ¿i organisme culturale
similare, precum ¿i prin procedeul înfrå¡irii între localitå¡ile gorjene ¿i cele stråine;
- amplificarea legåturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunitå¡ile române¿ti stabile din spa¡iul
UE, cu asocia¡iile ¿i funda¡iile culturale române¿ti din aceste zone ¿i realizarea de turnee în respectivele ¡åri;
- includerea în Agenda culturalå anualå a Gorjului - precum ¿i în orice alte pliante ¿i albume de prezentare
a ¡inutului - a informa¡iilor despre poten¡ialul turistic al jude¡ului;
- realizarea unui Album al Gorjului, în limba românå ¿i minim 3 limbi de circula¡ie interna¡ionalå, structurat
pe trasee turistice bine definite ¿i care så cuprindå informa¡ii despre zestrea turisticå naturalå, obiectivele de
patrimoniu cultural, calendarul marilor manifeståri, zone de obiceiuri ¿i tradi¡ii încå practicate, oportunitå¡i de
servicii turistice, brand-urile importante ale jude¡ului;
- transmiterea acestui Album Agen¡iilor na¡ionale ¿i interna¡ionale de turism, ambasadelor stråine din
România, ambasadelor române¿ti din stråinåtate.
Responsabilitate: Departament politici culturale, institu¡ii culturale jude¡ene,
Salvamont, consilii locale.

Autor proiect
ION CEPOI
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