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12. Anexe la evaluarea situaţiei 

 

12. 1. Sinteza interpretării cercetărilor privind funcţionarea sistemului 

instituţional 

 

Caracteristicile funcţionării generale ale instituţiilor / organizaţiilor  

 

Pornind de la datele analizei, referitor la grupul instituţiilor din regiune, putem sublinia următoarele:   

 Numărul de instituţii este semnificativ, ceea ce înseamnă un punct de plecare pozitiv pentru 

politica de dezvoltare  

 Instituţiile acoperă întreaga regiune 

 Măsura şi natura de diviziune juridică, organizaţională şi operaţională înseamnă pe de o parte 

diversitate, care constituie un avantaj. Cu toate acestea, în spatele diversităţii stă principiul „fă-o 

singur” („do it yourself”), astfel cele mai multe elemente „îşi aleg propria lor cale”. 

 Conform datelor de diviziune sectorială, distribuţia instituţiilor în funcţie de tipul localităţilor şi al 

regiunii nu este echilibrată, fapt care trebuie ţinut în prim plan în politica de dezvoltare. 

 Datele de diviziune juridică arată că există multe unităţi neformalizate, ceea ce înseamnă 

fragilitate. 

 

Capacitatea şi practica instituţiilor de a atrage fonduri 

 

În concluzie, din răspunsurile primite pot fi formulate anumite concluzii privind practica de 

atragere de fonduri în rândul instituţiilor regionale. În lumina răspunsurilor primite, datele din regiune 

arată că, conceptul şi practica de atragere de fonduri sunt pe larg cunoscute de organizaţiile culturale. Cel 

puţin în sensul că în regiune sute de organizaţii culturale atrag fonduri prin proiecte. Având în vedere 

faptul că în afară de câteva oraşe zona este în esenţă mai mult o zonă rurală, această rată poate fi 

considerată mare. 

Este de remarcat faptul că sumele atrase prin proiecte sunt semnificative, ele reprezintă chiar singura 

sursă pentru câteva organizaţii, dar au un rol important şi în menţinerea întregului sistem de instituţii. 
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Valoarea şi importanţa mare a acestor subvenţii se conturează şi mai mult din opinia respondenţilor, 

acestea fiind chiar supraapreciate de aceştia. Acest lucru se referă în mod egal la fonduril în general şi la 

fondurile atrase din Ungaria. 

 

Practica de culegere de informaţii, nevoile informaţionale în rândul instituţiilor 

 

 Respondenţii se informează în special din presa scrisă şi din relaţiile interpersonale (co-lucrători din 

domeniul culturii). Având în vedere că este vorba de o zonă periferică, aceste surse asigură doar 

accesarea unei cantităţi mici de informaţii. Buletinul informativ electronic a obţinut o rată înaltă ca şi 

prima menţiune, sugerând că cei care au acces la e-mail, au clasat pe primul loc acest canal. 

 Cea mai importantă ştire este cea care relatează despre evenimente regionale, urmat de informaţii 

privind licitaţiile şi proiecte. Acest lucru sugerează faptul că organizaţiile culturale care operează în 

regiune ştiu foarte puţin despre munca celuilalt, cu toate că au mare nevoie de astfel de cunoştinţe. 

Lipseşte un furnizor regional care ar colecta şi ar răspândi informaţiile regionale către operatorii 

culturali.  

 Privind formele recomandate de diseminare a informaţiilor, buletinul informativ tipărit a ajuns pe 

locul întâi. Pe lângă aceasta, reuniunile personale periodice au primit o menţiune semnificativă. 

Această nevoie – similar nevoii indicate la punctul 2 – se referă la nevoia de a avea un centru regional 

de servicii. Mai mult de 50 la sută din cei intervievaţi ar dori să obţină informaţii cu frecvenţă 

săptămânală sau chiar mai des.  

 

Aşteptările instituţiilor privind formarea profesională şi consultanţa 

 

o Răspunsurile – conform cărora mai mult de 80 la sută din instituţiile culturale care operează în 

regiune ar avea nevoie de consultanţă specială – indică o nevoie semnificativă. 

o Mai mult de 90 la sută din instituţiile şi organizaţiile intervievate consideră că formarea 

profesională este foarte importantă. Privind forma cursului – deşi am cerut doar un singur răspuns 

–, o parte din respondenţi au marcat mai multe variante. În opinia noastră acest lucru indică faptul 

că există o nevoie reală faţă de diferite tipuri de formare profesională. Practica în grup a obţinut 

un număr mare de menţiuni, precum şi cursul clasic de răspândire a cunoştinţelor, acesta fiind 
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menţionat pe locul trei. Un punctaj surprinzător de mic a obţinut studierea individuală pe baza 

unui material pregătit (pe hârtie sau în format electronic). Acest lucru se explică parţial prin faptul 

că asemenea încercări sunt fără precedent în regiune.  

o Privind conţinutul cursurilor de formare necesare, organizarea de evenimente a primit cea mai 

înaltă menţiune, urmat de învăţarea orientării şi colectării informaţiei. Printre primele menţiuni un 

număr surprinzător de mare a obţinut cunoştinţele de teritoriu. Acest lucru sugerează faptul că 

formarea propusă trebuie axată pe module practice şi pe materiale de cunoştinţe specifice zonei. 

o În momentul de faţă respondenţii dobândesc cunoştinţe profesionale de la persoanele care 

lucrează în domeniul culturii. După cum am arătat mai sus, relaţiile personale sunt surse foarte 

importante de informaţii. În comparaţie cu acesta, cunoştinţele dobândite în cadrul formării 

profesionale sunt mai puţin importante din simplul motiv că numărul lor este limitat, iar 

aprecierea lor este destul de ambivalentă. De altfel, trei sferturi din respondenţi nu a luat parte 

niciodată la formare profesională. 

o Cel mai important criteriu al formării profesionale este considerat a fi cunoştinţele exploatabile. O 

mare parte di respondenţi sunt dispuşi să plătească pentru aceasta, dar remarcă faptul ca suma să 

fie redusă.  

o Răspunsurile relevă o altă nevoie de importanţă primordială, cea a pregătirii materialelor 

profesionale. Marea majoritate al respondenţilor încurajează acest lucru. Dat fiind faptul că în 

momentul de faţă nu există nicio bibliotecă în zonă care ar culege şi ar difuza în mod regulat 

materialele legate de formarea profesională culturală, iar asemenea publicaţii pot fi cumpărate 

mai rar, apariţia acestei nevoi se înţelege de la sine.  

o Majoritatea respondenţilor ar dori să primească materialele profesionale în format tipărit. Cu toate 

acestea, apare şi nevoia faţă de CD-uri şi materiale electronice la aproximativ un sfert dintre 

respondenţi. Acest lucru sugerează faptul că formele tradiţionale sunt binevenite (materiale 

tipărite, activităţi de grup), dar este oportun şi pregătirea materialelor în sistem e-learning.  
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Cultura relaţională a instituţiilor 

 

Importanţa relaţiilor, a imaginii, a publicităţii este cunoscută şi recunoscută în rândul 

respondenţilor. Deocamdată nu există legătură între recunoaşterea nevoii de cultură relaţională 

şi activităţile destinate dezvoltării acestei culturi. Este caracteristic ambivalenţa specifică 

provenind din înserţie locală: formalizare şi încapsulare locală, sprijin local. 

Caracterul local este extrem de puternic, supraapreciat în rândul organizaţiilor şi instituţiilor 

culturale din zonă, şi, în unele cazuri, este chiar bariera construirii eficiente a relaţiilor şi a 

managementului relaţional. 

Acţiuni ce trebuie întreprinse: în primul rând este nevoie de conştientizarea situaţiei ambivalente în rândul 

operatorilor culturali din regiune şi în al doilea rând este nevoie de dezvoltarea unui program care 

îmbunătăţeşte practica actuală. 
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12. 2. Interpretarea situaţiei din perspectiva elitei 

 

În interpretarea situaţiei culturale regionale un rol distinctiv a are elita din conducerea instituţiilor 

care beneficiază de sprijin guvernamental sau local. Interviurile efectuate în cadrul programului de 

cercetare din acest domeniu (sub coordonarea lui Oláh Sándor) ne dezvăluie nişte imagini complexe, 

uneori contradictorii. 

Faţă de situaţia de după 1989, astăzi, în judeţul Harghita operează instituţii culturale funcţionale, 

desfăşurând activităţi de calitate. Condiţia prealabilă a bunei funcţionări este în multe cazuri existenţa şi 

activitatea de coordonare al unui specialist care stabileşte direcţia activităţilor instituţiei şi implicit ştie să 

creeze o imagine pentru instituţie. 

După cum reiese din interviuri, organizarea funcţionării instituţiilor este o sarcină foarte dificilă 

pentru că pe lângă menţinerea „culturii înalte” scopul lor este accesarea publicului larg în aşa fel încât 

produsul creat să fie evaluabil prin criterii artistice şi tehnice. Satisfacerea nevoilor culturale ale regiunilor 

mai restrânse cade de asemenea  în sarcina instituţiilor, aşa cum se reflectă din extrasele de interviuri de 

mai jos: 

„Ne numim teatru călător. Gheorgheni este un oraş mic, un spectacol la sală mare – avem aproape 

400 de locuri în sală – poate fi prezentat de maxim trei sau patru ori într-un sezon. Oraşul nu poate 

suporta mai mult. Un spectacol de studio poate fi prezentat doar de cinci sau şase ori, de aceea trebuie să 

călătorim mult. Pentru noi este firesc să ne prezentăm spectacolele şi în oraşele vecine, precum Miercurea 

Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe. Încercăm să ajungem şi la Târgu Mures, Cluj Napoca (...) 

Desigur, jucăm şi în satele vecine mai mari – Ditrău, Remetea, Ciumani – în cazul în care spectacolul 

poate fi prezentat şi sătenilor. Interesant este că am ţinut o prezentare de teatru de mişcare şi în Ditrău 

(...)” – Béres László, directorul Teatrului Figura Studio, Gheorgheni 

 

„Avem programe diverse, programe tradiţionale, de folclor, dar există şi programe care îşi au 

originea în legendele maghiare. Ne pregătim programele pentru diverse tipuri de spectatori, diverse 

mentalităţi. Trebuie să asculţi şi nevoia publicului (...). Acesta a fost cel mai firesc şi cel mai instinctiv 

lucru, mereu am fost de părere că trebuie să acceptăm toate invitaţiile chiar şi fără remunerare. Noi 

încercăm să găsim o soluţie, dacă nu există nicio posibilitate financiară din partea gazdelor, dar există un 
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public care doreşte să ne vadă, noi încercăm să-l întâlnim, şi să intrăm în legătură directă cu publicul.” – 

András Mihály, director general, director artistic al Ansamblului Naţional-Popular Secuiesc „Harghita” 

„Practic, noi trebuie să deservim locuitorii oraşului. Noi însă deservim o zonă mult mai largă, ca 

un fel de instituţie informală regională. De exemplu, locuitorii din Porumbeni sau Mugeni nu se vor 

deplasa în Miercurea Ciuc să caute o revistă, un ziar, o lege sau o carte. Aceşti oameni vin la noi, iar noi îi 

deservim în sala de lectură, dar pot şi împrumuta cărţi (..)” – Dr. Hermann Gusztáv Mihály, directorul 

Bibliotecii Municipale Odorheiu Secuiesc.  

Pe lângă deservirea sectorului cât mai larg al societăţii, persoanele intervievate au formulat şi 

nevoia de a păstra un nivel profesional, ceea ce poate fi o sarcină extrem de dificilă în condiţiile actuale 

de schimbare rapidă în lume. Având atâtea variante de alegere, este puţin probabil ca şi clientul să 

descopere adevărata valoare. Instituţiile culturale trebuie să pornească la luptă împotriva produselor care 

inundă piaţa. 

„Deschidem către public pentru că suntem aici, pentru că suntem legaţi de societate, avem nevoie 

de feedback-ul social. Actorul, dansatorul, artistul plastic care creează un produs, întotdeauna are un ochi 

pe public, cum acesta înţelege, cum acceptă ceea ce facem noi, dar întotdeauna există un prag sub care nu 

poţi merge.” – Márton Árpád, pictor, Miercurea Ciuc. 

 

Un alt mesaj care trebuie menţionat este legat de sprijinul material şi spiritual de care beneficiază 

instituţiile. Majoritatea managerilor instituţiilor s-au plâns de faptul că guvernul, instituţiile de stat nu 

susţin cultura în mod corespunzător, după cum reiese şi din extractul de mai jos. 

„Nu este deloc important, e doar o povară. Teatrul, biblioteca, muzeul sunt toate o povară. Ei cred 

că aceste instituţii ar trebui să fie auto-finanţatoare. Deci ei oferă un sprijin minim din care managerii 

iscusiţi ar trebui să administreze toată instituţia. Ei cred că dispunem de o infrastructură aşa de bună încât 

ne putem finanţa singuri. Deci aici vor să ajungă liderii noştri. Dar nu-şi dau seama că, cultura este un 

„parazit, un biofit, un rău necesar”, este o entitate care are nevoie de bani. Deci cultura nu produce bani. 

Cultura creează valoare şi nu bani, fapt pe care ei nu pot înţelege. Ei vor întotdeauna ca o entitate 

culturală să fie orientată spre profit.” Csergő Tibor, directorul Muzeului Tarisznyás Márton din 

Gheorgheni. 

Remedierea problemelor financiare ale instituţiilor culturale nu poate fi aşteptată nici din sfera 

antreprenorilor locali: „Lipseşte un grup de antreprenori care ar sprijini cultura. Nouăzeci la sută din 
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oamenii de afaceri nu cheltuiesc pe cultură pentru că nu văd o sursă de profit, nu-i văd sensul. Grupul 

oamenilor nou îmbogăţiţi care s-a format după anii nouăzeci, nu plăteşte pentru cultură.” – Csergő Tibor, 

directorul Muzeului Tarisznyás Márton din Gheorgheni. Desigur, au fost şi unele opinii contrare, Lőrincz 

Zsuzsánna, directorul Fundaţiei Artera de exemplu a enumerat mai multe firme dintre susţinătorii 

Fundaţiei. 

De asemenea, mulţi au afirmat că se luptă cu lipsa de competenţe, principala cauză fiind 

insuficienţa resurselor financiare. 

,,Am avea nevoie de un expert permanent, un referent de etnografie cu care să avem o relaţie 

zilnică şi care ne-ar îndruma într-o direcţie profesională de încredere, pentru că de multe ori suntem 

nedumeriţi în problemele de profesie. Ar fi necesară formarea profesională a membrilor fundaţiei. În acest 

scop am şi scris un proiect, mai târziu vom vedea decizia în acest sens.” – Lőrincz Zsuzsánna, directorul 

Fundaţiei Artera, Odorheiu Secuiesc. 

Cu toate acestea, este nevoie de dezvoltarea profesională atât a conducătorilor cât şi a 

personalului, dar există de asemenea constrângeri financiare sau de timp. 

,,Nu am timp pentru formarea mea profesională, un conducător ar trebui să aibă timp să se 

dezvolte. M-am dus la Pécs, m-am înscris la Facultatea de Management Cultural, am terminat un an, după 

care puteam să continui. Singura problemă era că nu puteam utiliza acasă ceea ce m-au învăţat acolo (...). 

Totuşi ar trebui să am mai mult timp pentru formare, pentru că am idei, şi sunt convins că dacă eu mă 

dezvolt, se dezvoltă şi instituţia. Formaţiei de dans i-ar face bine să iasă undeva, să petrecă o lună sau o 

săptămână cu recreere activă. Să se antreneze, să iasă la aer sărat şi la aer de munte, să se trateze în ape 

curative, să se odihnească, să se recupereze, pentru că eu ştiu că stresul pe care îl îndură este prea mult.” – 

András Mihály, director general, director artistic al Ansamblului Naţional-Popular Secuiesc „Harghita” 

 

Instituţiile de asemenea şi-au asumat un rol educativ, mulţi conducători consideră că sunt 

responsabili de educarea unui public cunoscător. Activitatea fundaţiilor, ale teatrelor, ale bibliotecilor, ale 

formaţiilor de dans popular exemplifică foarte bine acest lucru. Prin educarea copiilor în acest spirit, va 

lua naştere o nouă pătură socială, care va avea nevoie şi va manifesta interes pentru „produse” culturale 

de înaltă calitate.  

„Lumea de astăzi este foarte diversă, nu poţi privi lucrurile în alb-negru, răspunsul la această 

întrebare nu este atât de simplu să luăm de exemplu posturile de radio, există posturi publice şi 
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comerciale. Posturile de radio comerciale difuză muzică pentru a umple timpul dintre cele două anunţuri 

plătite. Acestea sunt ascultate de majoritatea oamenilor. Dacă asemenea programe ne modelează 

gusturile, avem o mare problemă. Nu poţi avea încredere deplină în alegerea publicului, de aceea există 

instituţii publice, cum este şi Ansamblul Naţional Popular Secuiesc Harghita, cu scopul să educe publicul, 

să-i modeleze gustul (...). Acum suntem pe departe mult mai eficienţi în educaţie, avem aproape două mii 

de copii în regiune. Nici o trupă nu are o asemenea rază de acoperire într-un asemenea sistem în care 

funcţionăm noi. Aceşti tineri sunt în principal dansatori non-profesionişti, dintre ei se va forma publicul 

nostru viitor.” – András Mihály, director general, director artistic al Ansamblului Naţional-Popular 

Secuiesc „Harghita” 

„Mie-mi place să spun că obiectivul este de a dezvolta obiceiuri de a merge la teatru, ca fiecare 

generaţie, fiecare categorie socială să aibă obiceiul de a merge la teatru, şi să lărgim cercul oamenilor care 

au nevoie de teatru. Ei bine, teatrul pe lângă experienţa estetică are şi un rol de organizare socială, de 

mobilizare a comunităţii.” – Parászka Miklós, director general, director artistic, regizor principal al Csíki 

Játékszín.  

Este demn de remarcat faptul că există o cooperare între instituţii din aceleaşi sectoare din judeţ. 

Următoarele detalii justifică această remarcă: 

,,Pe lângă spectacolele experimentale, noutatea sezonului este abonamentul de teatru. Dintre cele 

patru spectacole ale abonamentului, o operetă trebuia cumpărată din start, celelalte trei spectacole vor fi 

realizate de noi, pe lângă cele două spectacole de teatru vizual şi de mişcare. Este cazul cu capra şi varza, 

în viitor vom încerca să realizăm două spectacole și să cumpărăm restul. În mod evident, încercăm să 

selecţionăm aceste spectacole distractive ca să putem oferi producţii de înaltă calitate.” – Béres László, 

directorul Teatrului Figura Studio. 

„În momentul de faţă cred că avem o relaţie bună în judeţul Harghita. De mai mulţi ani avem 

abonamente comune pentru copii, anul acesta am inclus spectacolul Teatrului Csíki Játékszín (cu titlul Az 

ember tragédiája) în abonamentul pentru tineret, i-am invitat în teatrul nostru.” – Nagy Pál, directorul 

Teatrului Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc.  

„Dintre cele cincisprezece expoziţii nu au fost realizate toate din surse proprii, am avut şi 

expoziţii invitate. Am încercat să acoperim şi să mobilizăm cercul vast de interese ale locuitorilor din 

oraşul Gheorgheni. Una era expoziţia de arme care a fost adusă de la Muzeul Secuiesc al Ciucului şi care 

este o expoziţie comună a muzeelor judeţene din Harghita, deoarece diferitele arme care apar la această 

expoziţie, fac parte din colecţiile muzeelor judeţene. Partea grea a fost realizată de către colegii din 
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Miercurea Ciuc, deoarece ei au restaurat armele, acolo s-a născut şi ideea expoziţiei. Am mai adus o 

expoziţie din zona de sus a ţinutului Trei Scaune, şi anume expoziţia de veşminte care devine din ce în ce 

mai mare şi mai frumoasă cum ajunge de la un oraş la altul. Expoziţia a pornit din Târgu Secuiesc cu 

veşminte din ţinutul Trei Scaune din sfârşitul secolului XIX, a venit la Gheorgheni unde a fost completată 

cu frumoasele veşminte locale, apoi a ajuns la Miercurea Ciuc, unde iarăşi a fost lărgită, iar acum este în 

Odorheiu Secuiesc, la fel completată cu veşminte locale. Deci avem expoziţii comune.” – Csergő Tibor, 

directorul Muzeului Tarisznyás Márton din Gheorgheni. 

Completând cele de mai sus, este necesar de menţionat că un număr de intervievaţi au subliniat 

faptul că au relaţii bune nu doar cu instituţiile din aceleaşi sectoare, ci cu toate instituţii culturale care 

operează în regiune. Gyarmati Zsolt, directorul Muzeului Secuiesc al Ciucului menţionează că au o 

cooperare foarte bună cu instituţiile de învăţământ, dar exemple similare au fost menţionate şi de celelalte 

instituţii. 

Rezumând cele de mai sus, se poate spune că pe lăngă dificultăţile enumerate, instituţiile culturale 

selectate se pot lăuda cu realizări profesionale semnificative. De asemenea, ei îşi asumă un rol important 

în consolidarea identităţii locale, în revigorarea şi  medierea tradiţiilor populare. 
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12. 3. Abordarea economică a culturii – model analitic (Regiunea 

Sóvidék)  

Observaţie: Considerăm că acest model poate fi utilizat şi în celelalte microregiuni ale judeţului 

(microregiunea Ciuc, Gheorgheni, Odorhei, Topliţa), nefiind o problemă de etnie, ci o abordare culturală.  

Analiză: potenţialul de resurse culturale în microregiune 

Acest studiu are în vedere acel set de valori culturale din microregiunea Sóvidék care ar putea contribui la 

implementarea locală a modelului economic de cultură, dezvoltat de Christopher Ray. Obiectivul 

studiului este în primul rând înşiruirea acestor valori, şi definirea stării în care se află aceste valori 

culturale din perspectiva economiei de cultură (...). În fiecare regiune există două astfel de seturi care pot 

fi gestionate. În primul grup am inclus acele resurse interne care cu toate că au valoare importantă, fac 

parte  din ce în ce mai puţin sau deloc din conştiinţa publică locală. În al doilea grup au fost incluse acele 

resurse care pot fi regăsite în zona respectivă, dar sunt parte integrantă a identităţii locale, deci localitatea 

sau chiar zona întreagă se poate identifica cu valorile culturale respective. (...) Acest buletin conţine doar 

o listă a valorilor culturale, subliniind astfel rezervele de resurse culturale ale zonei (...) 

 

Elemente care nu apar în structura de identitate locală 

Corund 

mina de aragonit şi împrejurimile sale – locul de exploatare a aragonitului are o suprafaţă mică (câteva 

hectare), este o rezervaţie geologică şi biologică (plante rare). Stâncile de aragonit la locul de exploatare, 

izvorul sărat sunt interesante şi spectaculoase. Nici conştiinţa publică locală, nici turismul nu arată interes 

faţă de acest loc. În locul fostei fabrici de prelucrare a aragonitului, astăzi se află un atelier de reparaţii 

auto. 

legendele locale – în vecinătatea directă a comunei se află mai multe formaţiuni naturale (Calul lui Firtos, 

Piatra cu gaură, Cetatea Tartód), care pot fi asociate cu legende locale. Meritul culegătorilor (a se vedea 

Benedek Elek) acestor legende secuieşti este că aceste legende mai trăiesc în conştiinţa publică. Ele sunt 

cunoscute şi citate în comunitatea locală. Locaţiile nu fac parte din spaţiul cultural local. 

cultura arhitecturală – 90% din locuinţele comunei au fost schimbate după 1960, în urma creşterii 

industriei de ceramică. Cu toate acestea, structura caselor şi a curţilor ţărăneşti tradiţionale a fost păstrată 
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în număr semnificativ. Ele însă vor dispărea complet în procesul de continuă modernizare a satului. Ele 

apar mai mult ca un motivare de ruşine şi nu ca valoare. Mai există câteva exemplare ale tipurilor de 

locuinţe cu împărţire în două sau cu împărţire în trei cu verandă şi cu un singur etaj, precum şi al tipului 

împărţit în trei, cu verandă şi cu două etaje caracteristic familiilor bogate. În unele case se mai pot vedea 

şi divizarea şi utilizarea curţii în mod tradiţional. 

izvoare minerale şi cultura de apă termală – Există trei izvoare de apă minerală în afară de izvorul Árcsó 

(Fingó, Cseredomb, Szőlőmál, Dió), la care s-au legat o serie de elemente ale stilului de viaţă în deceniile 

precedente (cărarea apei cu căruţe, socializarea copiilor, modele de utilizare a apei minerale etc). Apele 

minerale sunt acum utilizate într-o măsură limitată, dar nu mai joacă un rol decisiv în stilul de viaţă al 

locuitorilor. Cei din afara comunei nici nu mai cunosc izvorul de la Cseredomb care are efecte terapeutice 

extraordinare.  

cultura gastronomică – comuna a păstrat foarte puţine elemente din cultura de alimentare tradiţională 

ţărănească (tipul alimentelor, metode de gătit, condimentare, setul de ustensile de bucătărie, modul de a 

pune masa, roluli membrilor familiei la masă, atitudini în timpul mesei, producţia de alimente de casă, 

coacerea pâine etc). Cunoştinţele şi amintirile în acest domeniu sunt însă extrem de vii. 

silvicultură, turism în pădure – Fauna pădurilor din apropierea comunei ar putea juca un rol important în 

diversificarea unor elemente ale turismului rural. 

 

Praid 

salina de suprafaţă: fostul loc de extragere a sării de suprafaţă care poate fi o atracţie de artă decorativă şi 

turistică după efectuarea unor construcţii potrivite. 

cultura gastronomică – Elementele culturii de întâlniri tradiţionale tipic ţărăneşti dispar din viaţa 

comunităţii, dar memoria lor mai păstrează aceste valori locale. Aceste valori ar putea funcţiona ca o 

resursă locală importantă şi valoroasă. 

patrimoniu construit şi autogospodărire – idealul şi normele sistemului de autogospodărire familială 

dispare încet din viaţa comunităţii, însă stilul de viaţă de azi mai păstrează anumite elemente din perioada 

premergătoare schimbării de regim. 

cultura arhitecturală – în urma valurilor puternice de modernizare, imaginea satului se schimbă radical. 

În prezent ea mai păstrează anumite elemente ale stilului de viaţă tradiţional ţărănesc prin structura 
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caselor şi a curţii. Dacă în viitorul apropiat un proces atent planificat nu împiedică dispariţia lor, există 

temeri că această valoare culturală caracteristică nu numai acestui sat, o să dispară complet din această 

comună. 

turism ecologic – există numeroase terenuri forestiere în zona satului ale căror valori (o varietate de floră 

şi faună), nu au fost încă exploatate în mod organizat. 

 

Sovata 

mocăniţa – linia de cale ferată îngustă între Praid şi Târgu Mureş, care a fost închisă circulaţiei începând 

cu anii 1980. Este o atracţie arhitecturală şi de istoria circulaţiei podul de cale ferată construit cu tehnica 

de viaduct deasupra oraşului, din care există doar câteva exemple la nivel naţional. 

 

Atia 

stil de viaţă specific şi cultura de arhitectură – datorită distanţei relativ mari de la drumul principal, 

caracteristicile stilului tradiţional de viaţă ţărăneşti au rămas semnificativ mai intacte decât în celelalte 

sate din microregiunea Sóvidék. Turismul periodic din ultimii ani nu prezintă în mod special o ameninţare 

imediată la aceste valori culturale, dar reducerea constantă a populaţiei, după introducerea colectivizării, 

contribuie la amortizarea acestor valori culturale. 

obiceiuri alimentare – numeroase elemente din bucătăria tradiţională ţărănească sunt şi astăzi o parte 

integrantă a vieţii de zi cu zi. 

mediu, turism ecologic – datorită locaţiei există valori de mediu semnificative în apropierea satului. 

Elementele de mediu variate şi bogate (calitatea aerului, floră, faună, posibilităţi de excursii), dispun toate 

de o valoare culturală semnificativă. 

 

Ocna de Jos, Ocna de Sus 

stilul de viaţă specific – elementele autogospodăririi tradiţionale ţărăneşti pot fi găsite şi azi. Elementele 

vieţii civilizate expulzează în mod constant aceste valori, dar conservarea, revigorarea lor nu este o 

sarcină imposibilă. 
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turismul ecologic – varietatea florei şi faunei tipice regiunii, nenumăratele posibilităţi de recreere şi 

turism încă nu reprezintă o valoare culturală pentru locuitorii din zona Sóvidék, a cărei exploatare ar 

putea contribui la schimbarea stilului de viaţă din sat. 

Elementele culturale prezente în conştiinţa locală 

 

Corund 

monumentul limbii materne – construit cu sprijinul satului înfrăţit, sculptura simbolizează unitatea 

maghiarilor din Bazinul Carpatic. Sculptura se află în centrul satului, dimensiunea şi natura sa depăşesc 

dimensiunea unei localităţi rurale. Conform concepţiei este şi un loc de comemorare şi pietate. 

monument de 1848 şi sărbătorirea de 15 martie – monumentul a fost ridicat în anul 1948 de către un 

sculptor renumit, Benczédi Sándor. Până în anul 1989 nu a avut niciun rol în viaţa satului. În 1989, după 

schimbarea regimului comunist, monumentul şi împrejurimile sale au devenit locul ceremoniei de 

comemorare de 15 martie. Este situat în inima satului vechi. 

cruci procesionale la răscruce de drumuri – locuri care conservă amintirile staţiilor procesiunii de Ziua 

Domnului, procesiunea condusă de preot s-a oprit în faţa crucilor aşezate în intersecţiile mai importante. 

În ultimele decenii, procesiunea rămâne în interiorul curţii bisericii, crucile sunt decorate de locuitori. 

columna Bandi Dezső – monument inaugurat în anul 2005 în cadrul unui eveniment festiv, ridicat în 

memoria unui etnograf, Bandi Dezső. În a doua jumătate a anilor 1960 el a jucat un rol important în 

dezvoltarea satului bogat de simboluri a ceramicii populare din Corund, cunoscut şi azi. (Educaţia fetelor 

şi femeilor pictori, difuzarea modelelor decorative, educaţia personală a poporului.) 

monumente cioplite din lemn în curtea bisericii Unitariene – la iniţiativa asociaţiei culturale locale, după 

anul 1989 a fost ridicat câte un monument cioplit din lemn în memoria tuturor personalităşilor care au 

servit în biserica din Corund, şi care de asemenea s-au ocupat de funcţionarea şcolii din Corund. Această 

mişcare a început în anii ’80, atunci când la aniversarea a 300 de ani a şcolii din Corund au apărut primele 

studii din istoria şcolii şi s-a organizat prima comemorare. Stâlii de lemn însă puteau fi ridicate abia după 

1989. Ele sunt aşezate unul lângă altul pe o suprafaţă mică în curtea bisericii. 

stâlp din lemn cioplit în memoria martirilor / participanţilor din 1989 – cercetările de arhivă de după 

1989 au relevat numele locuitorilor din Corund implicaţi în luptele din 1848. Stâlii au fost ridicaţi în 

centrul nou, în grădina din faţa şcolii, dar nu există practici regulate de comemorare. 
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Árcsó ca locaţie – în primul rând are valoare monografică puternică, a funcţionat ca staţiune balneară în 

perioada interbelică. În anii 1940, copacii parcului au fost tăiaţi şi vânduţi, clădirea a fost demolată. În 

memoria localnicilor imaginea mentală a staţiunii din Árcsó şi tradiţia verbală a culturii balneare ocupă 

un loc semnificativ. În anii 1970 s-a construit un han care a devenit locul popular pentru picnicurile de 

duminică ale sătenilor. În a doua jumătate a anilor ’70 aici au fost organizate o serie de târguri de 

ceramică din Árcsó. 

târg de ceramică – primul târg de ceramică din Árcsó a fost organizat în anii ’70, este un eveniment 

folcloric mediatizat pe scară largă atât pe plan regional cât şi în Ungaria. Târgul a suferit câte o încercare 

de schimbare (au încercat să-l mute în centrul satului), dar acesta se organizează anual şi în zilele noastre. 

În contextul mai multor evenimente noi care se organizează în regiune, târgul de ceramică din Árcsó a 

mai pierdut din importanţă. 

hramul catolic – hramul catolic din ultimele două decenii a devenit un eveniment abia diferit de o zi de 

duminică obişnuită. Având în vedere că o treime a populaţiei este de religie unitariană, hramul catolic nu 

funcţionează ca o sărbătoare locală. 

Ziua satului, festivalul berii – Ziua satului a apărut cu câţiva ani în urmă în viaţa satului, după ce acest tip 

de eveniment s-a răspândit în toată regiunea. Data organizării este luna august. Evenimentul-cheie este 

festivalul berii. Evenimentul se completează de obicei cu o serie de evenimente sportive şi alte programe 

de divertisment. 

asociaţia culturală – asociaţia marchează viaţa culturală a localităţii, a fost înfiinţată în anul 1990, cu 

participarea intelectualilor locali. Asociaţia organizează Târgul de ceramică din Árcsó, publică o revistă 

literar-culturală, se ocupă cu problematica regiunii Sóvidék, apare în mod regulat de mai mulţi ani, şi se 

distribuie şi în afara comunităţii. Asociaţia a publicat şi o serie de cărţi cu lucrări ştiinţifice despre 

regiunea Sóvidék (monografie, botanică, folclor etc). Asociaţia joacă un rol important în menţinerea 

locurilor comemorative, în ridicarea monumentelor şi stâlpurilor de lemn cioplite, în organizarea de 

evenimente simbolice. 

Hazanéző – este titlul revistei Asociaţiei Culturale în care se publică trimestrial scrieri privind întreaga 

reguine Sóvidék. Se publică în Corund, şi se distribuie în întreaga regiune. În revistă apar diferite lucrări 

literare, de specialitate, ştinţifice. 

bazar permanent – pe strada principală nouă a satului, care este, de asemenea, drumul principal cu semnul 

Târgu Mures, Miercurea Ciuc, după anul 1989, au apărut soluţii de arhitectură care au transformat o parte 

a faţadei caselor în magazine de artă populară. 
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Muzeul satului – există de mai multe decenii. Este o căsuţă cu două camere foarte mici, cu un material de 

expoziţie foarte modest care prezintă instrumentele de olărit şi de uz casnic tradiţionale. 

meşteri renumiţi – există cel puţin o duzină de meşteri de olărit ai căror nume şi activitate este 

recunoscută în rândul sătenilor – în special pentru participarea lor în târguri, şi pentru apariţia lor în ziare, 

fiind subiectele unei mediatizări conştiente de durată. Ei participă şi la alte expoziţii, vizitatorii care ajung 

în sat – majoritatea străini – îi ştiu după nume şi îi caută ca să cumpere numai de la ei, şi, prin urmare 

ignoră chiar linia de expoziţie spectaculoasă din strada principală. Ei au fost cu adevărat renumiţi înainte 

de 1989, în ultimul deceniu însă s-a redus mediatizarea acestor persoane. În afară de câteva persoane ei nu 

mai sunt în centrul atenţiei, nu apar în ziare etc. 

olăritul ca stil de viaţă – satul este cel mai important centru de olărit din Transilvania, este pe larg 

cunoscut de către mii de turişti care vizitează satul pentru ceramica renumită. Datorită caracterului 

eclectic al târgurilor contemporane, Corund înseamnă o serie de expoziţii de produse de artă populară şi 

produse conexe (produse cioplite, ţesături de casă, produse de marochinerie, de nuiele, etc.). Un segment 

special este cultura uneltelor, comoara de simboluri decorative şi ordinea specifică de activitate (utilizarea 

spaţiului, a timpului). 

meşteşugul de iască – unele familii se ocupă de zeci de ani cu arta de iască. Această tehnologie şi aceste 

produse au primit puţină atenţie în „umbra” olăritului. La târgul din Árcsó un singur meşter reprezintă pe 

toţi artiştii de iască în fiecare an. 

întâlnirea anuală a scriitorilor din Sóvidék (nu mai există) – având în vedere faptul că cel puţin o duzină 

de scriitori, poeţi, ziarişti, pedagogi au provenit din această zonă, au fost mai multe valuri de încercări de 

a organiza un eveniment care ar invita toate aceste personalităţi într-un cadru festiv. Acest tip de 

eveniment nu mai există astăzi. 

tradiţia „culturii” de aragonit – aici se află singurul zăcământ de aragonit din Transilvania, deja epuizat. 

În perioada interbelică a fost exploatat şi prelucrat la nivel local, iar produsele au fost pe lărg căutate, 

chiar şi până la Budapesta. Amintirea extracţiei şi a prelucrării încă trăieşte viu în memoria localnicilor. 

Despre perioada de producţie István Lajos a cules şi a realizat scurte descrieri, o serie de amintiri care 

conţin şi curiozităţi tehnologice de ordin istoric. Obiectele,  instrumentele folosite nu au fost colectate. 

biserica unitariană – este singurul monument oficial din sat. În prezent nu este o destinaţie turistică. 
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cultura morii – în localitate au funcţionat mai mult de o duzină de mori (pentru măcinat cereale sau 

vopsele) cu setul de unelte şi ordinea de activităţi aferente. Unele unelte au supravieţuit, dar nu mai 

funcţionează în forma lor tradiţională. 

 

Praid 

casa memorială Áprily Lajos – a funcţionat şi înainte de 1989, a fost înfiinţată la sfârşitul anilor '60 când 

i-a fost dat curs liber construirii identităţii culturale româno-maghiare (Mikes Kelemen, Benedek Elek, 

Tompa László, Tamási Áron, etc.) Importanţa simbolică a acestor case memoriale a scăzut după 1989, 

deoarece trebuia să impartă rolul simbolic de susţinere a identităţii minoritare cu o serie de alte iniţiative. 

cultura băii sărate – este foarte strâns legată de identitatea localităţii, de mai multe decenii. Reprezintă 

cea mai importantă actracţie turistică pe lângă salină. Activităţile şi discursurile legate de băile sărate sunt 

semnificative la nivel local şi microregional, iar în acest sens Praid este un punct focal pe harta mentală a 

zonei. 

salina – este foarte strâns legată de identitatea localităţii de mai multe decenii. Activităţile şi discursurile 

legate de salină sunt semnificative la nivel local şi microregional, iar în acest sens Praid este un punct 

focalizator pe harta mentală a zonei. 

Rolul salinei în identitatea locală însă s-a schimbat în mod semnificativ în ultimele decenii. Iniţial, a servit 

numai scopul „turismului şcolar” (a fost aproape obligatoriu la programele organizate pentru elevi). În 

anii 80 salina a fost renumită datorită vizitelor cu scop terapeutic, iar începând cu anii 90 a devenit cea 

mai importantă atracţie tursitică în sensul literal al cuvântului (liturghia în salină, programe culturale, etc). 

La salină se poate ajunge şi cu autobuze turistice. 

 

monumental de 15 martie – este situat în centrul satului, este un simbol al apartenenței la comunitatea 

maghiară. După 1989 a devenit elementul central al comemorării anuale. 

 

cetatea Rabsonné – legenda locală legată de un loc istoric care încă trăieşte în memoria sătenilor, dar 

ruinele cetăţii nu intră în destinaţia niciunui sejur cultural sau turistic. 

festivalul anual de fanfară – are o tradiţie de mai multe decenii, a fost parte a seriei de festivităti judeţene 

încă înainte de 1989. 



 
 

163 

Festivalul sarmalelor din ţinutului Secuiesc – organizat în fiecare an începând din 2001, cu un cerc de 

mediatizare cât mai larg. Scopul a fost crearea unei sărbători unice, regionale, astfel regiunea s-a 

îmbogăţit cu un nou element cultural unic. 

Ziua satului – după schimbarea de regim, s-a dezvoltat o modă de a organiza ziua satului în mai multe 

localităţi. Evenimentul este legat de festivalul de bere, evenimente sportive, evenimente în aer liber, şi se 

închide de obicei cu o petrecere cu dans a tinerilor. 

tradiţia extracţiei de sare, a istoriei industriei – în salina din Praid se găsesc azi diverse unelte miniere 

vechi, figurine sculptate din sare prezentând metodele de exploatare vechi. 

 

Sovata 

cultura băii sărate – s-a dezvoltat în jurul Lacului Ursu în ani ’20-’30. A fost destinat mai mult turiştilor, 

şi nu localnicilor, fiind o variantă unică a culturii balneare clasice central-europene. În locul băilor 

destinate oamenilor mai săraci, azi s-au înălţat hoteluri (Baia Géra). Datorită procesului de urbanizare, au 

rămas mult mai puţine valori tradiţionale aici decât în alte localităţi. 

casa memorială literară Peteley István – după schimbarea regimului, în cadrul proceselor de ocupare 

spaţială simbolică s-au ridicat monumente de diferite forme, subliniind atracţiile locale. Casa memorială 

Peteley István este una dintre ele. 

 

Atia 

hramul satului – sărbătoare religioasă, organizat o dată pe an, în a două duminică a lunii august. A fost 

cea mai importantă sărbătoare şi o ocazie bună ca locuitorii emigraţi după colectivizare să se întoarcă 

acasă pentru o vizită. Astăzi, deşi puternic estompat, este încă cea mai importantă sărbătoare din 

localitate. 

biserica – biserica de azi a fost construită în locul bisericii distruse în timpul invaziei tătare,  şi-a 

sărbătorit recent aniversarea a 200 de ani de la construire. Timp îndelungat a avut un rol important şi în 

viaţa sătenilor din vecinătate, până când au reuşit şi ei să-şi construiască biserici proprii. 

cruci – sunt staţiile importante a procesiunii de ziua Domnului. Astăzi, procesiune nu se mai organizează, 

dar crucile sunt îngrijite, decorate de locuitori. 
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monument din al Doilea Război Mondial – aşezat în centrul satului, pe care este afişată lista persoanelor 

care şi-au perdut viaţa în cel de al Doilea Război Mondial. În plus, este locul central al sărbătorilor mai 

importante (de exemplu, comemorarea de 15 martie). 

pomicultură (vişine) – cultivarea şi prelucrarea vişinelor şi a prunelor este faimoasă la scară regională. 

Această cultură de producţie şi prelucrare la nivel casnic este specific tuturor zonelor rurale, dar în această 

microregiune Atia a fost cel mai faimos, şi-a şi păstrat această tradiţie (prune uscate, ţuică de prune). 

 

Ocna de jos, Ocna de sus 

bisericile – deşi nu sunt considerate monumente, au un rol semnificativ în viaţa religioasă şi culturală a 

satului. Curtea bisericilor oferă spaţiu mai multor evenimente, nu doar ceremoniilor religioase. 

crucile – marchează staţiile importante ale procesiunii de ziua Domnului. Astăzi, procesiunea nu se mai 

organizează, nici în celelalte localităţi, dar crucile sunt îngrijite. 

 

Valea lui Pavel 

hramul – localitatea fiind relativ izolată, hramul este cea mai importantă sărbătoare religioasă locală. 

Ziua satului – de la mijlocul anilor 1990 a crescut cererea socială faţă de aceste evenimente, de atunci şi 

Valea lui Pavel organizează Ziua satului, o dată pe an. Evenimentul iniţial era foarte mic, acum atrage un 

public din ce în ce mai larg.  

 

Fântâna Brazilor 

hramul – singura sărbătoare religioasă a satului, organizat o dată pe an. 

 

Elemente culturale regionale care nu au legătură cu localităţi 

 

Asitări trăiesc doar în memorie acele meşteşuguri populare ale căror scop a fost asigurarea subzistenţei 

familiei, şi ale căror unelte pot fi greu reconstruite acum: prelucrarea cânepei (melitatul, pieptănatul, 
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urzitul, torsul), filarea şi roţile de filare, ţesut şi războaie de ţesut. Aceste meşteşuguri populare ar putea fi 

reconstruite printr-un efort nu foarte mare. 

trei sălaşe: aceste aşezări s-au dezvoltat ca popasuri pentru satele din văi, şi mai târziu au devenit 

independenţi. Acestea se află pe platouri înalte comparativ cu satele din regiune. Specificul lor constă în 

faptul că aceste aşezări risipite au scăpat de colectivizare, şi prin urmare, caracteristicile stilului de viaţă 

tradiţionale ţărăneşti de autogospodărire (utilizarea timpului, folosirea spaţiului, dezvoltarea spaţiului de 

locuit, echipamente de producţie, credinţe, etc) au supravieţuit mai mult decât în celelalte aşezări non-

agricole. 

Pe lângă acestea, este caracteristică ordinea în care se exevută aceste activităţi şi cultura uneltelor legate 

de exploatarea pădurilor. Peisajul natural – în afară de liniile electrice – a rămas intact. După 1990, au 

apărut şi aici procesele care vizează construirea identităţii locale. Înainte de 1989 acestea s-au limitat 

aproape exclusiv la un singur hram. După 1989, în principal datorită iniţiativei preoţilor, s-a lărgit cercul 

activităţilor care au avut ca scop consolidarea identităţii: monumente, sărbători naţionale, ziua satelor, 

numirea şcolii. 

cultura umorului: tachinare. Povestiri umoristice, evocarea amintirilor haioase, practici efective de 

tachinare. 

cultura dansului şi a muzicii populare 

forme sociale de organizare (instituţii) pentru rezolvarea sarcinilor comunitare: comunitate de avere, 

organizaţie pentru controlul păşunatului animalelor, forme de asistenţă şi solidaritate reciprocă. 

elemente tradiţionale şi noi ale culturii sărbătorilor tradiţionale şi laice: nuntă, botez, rituri funerare, 

reuniunea generaţiilor etc. 

 

Sintetizând, putem afirma că regiunea Sóvidék dispune de o serie de resurse culturale care fac parte într-o 

anumită măsură din identitatea locală, ceea ce este un factor foarte important din perspectiva economiei 

culturii. Cu toate acestea, relaţia cu valorile culturale ale localităţilor din microregiunea Sóvidék nu este 

aceeaşi cum apare în modelul relaţional prezentat de Christopher Ray. Principalul motiv constă în 

planificarea neconşientă. Cu toate acestea, putem afirma că Sóvidék dispune de resurse culturale – şi de 

un set relativ bogat de valori culturale – care pot fi valorificate din perspectiva economiei culturii. (...)” 
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13. Anexe la recomandări legate de politica de dezvoltare 

 

13.1. Metodoligie de analiză, set de criterii 

 

I. Analiza situaţiei: domenii, tematici 

 

o publicaţii profesionale culturale referitare la regiune  

o cercetări profesionale culturale, nepublicate, referitare la regiune  

o extracte de subiect cultural din alte cercetări (ex. Mozaik 2000, Foresight, …) 

o alte proiecte de cercetări cu subiect cultural (de ex. Proiectul de identitate locală, Colecţia de 

simboluri, Folosirea simbolică a spaţiului) 

o materiale de politici de dezvoltare (strategii locale de dezvoltare) 

o lista de evenimente judeţene 

o lista instituţiilor culturale judeţene 

o planuri de lucru şi rapoartele anuale ale insituţiilor Consiliului Judeţean 

o analiza practicilor de licitaţii şi proiecte judeţene 

o prelucrarea interviurilor cu manageri 

o materiale de la forumuri, ateliere, conferinţe 

o analiza materialelor de presă 

o materiale de branding, PR  

o inventare locale microregionale de economia culturii 

o programe şi materiale de formare cu subiect cultural 

o materiale de la evenimente profesionale  
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II. Analiză funcţională (caracteristicile importante ale funcţionării sistemului, în funcţie 

de componente şi moduri de funcţionare) 
 

Unităţi de analiză 

 elementele reţelei instituţionale  

- subordonare administraţiei locale, altele 

- grup formal şi informal  

 agenţi (persoane) 

- creatori 

- experţi 

- formatori de opinie; 

- actori în procesul decizional cultural 

 evenimente 

 locuri culturale, clădiri (valori) 

  practici de tematizare - limbaj de zi cu zi (opinia publică şi a elitei) 

  practici de tematizare - mass-media 

  consumul populaţiei 

  PR, publicitate, vizualizare 

 baze de date 

 publicaţii 

 servicii 

  practica de finanţare 

 caracterizări sectoriale 

o teatru 

o muzică 

o arte plastice 

o cultură populară 

o dans 

o publicare cărţi 

o monumente 

o alte genuri 
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Criterii de descriere a studiilor de caz conform paradigmei politicii de dezvoltare 

 roluri de producţie de identităţi 

 roluri de modernizare regională 

 impactul asupra mediului social 

 natura competenţei profesionale 

 natura adaptaţiei IT 

 instituţionalizarea funcţionării 

 sinergii în cadrul sistemului 

 sinergii cu alte sisteme (economie, turism, educaţie, etc.) 

 practici de prezentare (spre interior şi spre exterior) 

 capacităţi endogene 

 rol de atragere de fonduri 

 roluri individuale de a genera surse 

 competenţe de autosusţinere 

 practici de prezentare 

 rolul de destinare la nivel local sau altul 

 elementele rolului din procesul politicii de dezvoltare 

 

Trenduri şi procese analizate 

 analiza sinergiilor (în cadrul sistemului, cu alte sisteme) 

 analiza managementului instituţiilor în funcţie de tipul de instituţie 

 apariţii în presă 

 analiza practicilor de managementul evenimentelor 

 comentariile despre practica de prezentare/afişare (publicaţii, expoziţii, publicitate) 

 şansa de activare a capacităţilor endogene 

 cele mai defavorizate domenii de cultură, deficienţe: financiare, background instituţional, 

dezinteres societal 

 în ce domenii ar putea fi cultura forţa motrică a modernizării regionale? 

 managementul informaţiei, managementul relaţiilor 

 puterea de producţie şi atragere de fonduri a instituţiilor şi organizaţiilor culturale 
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 tendinţe şi zone de schimbare, stagnare 

 fenomenul de ofertă pasivă de produse 

 situaţia serviciilor 

 lipsa perspectivei de policy 

 roluri de construire a identităţi 

 organizare şi funcţionare în punctiformă, lipsa reţelelor 

 

13.2. Cerere 

 

La cererea Centrului Cultural Judeţean Harghita am analizat studiile de caz şi cercetările efectuate până în 

prezent referitor la situaţia şi rolul instituţiilor, evenimentelor din sistemul cultural judeţean. Parametrii de 

funcţionare ale elementelor din sistem au fost deasemeni analizate în cadrul analizelor individuale. 

Sintetizând rezultatele analizelor referitor la „sistemul cultural” din judeţul Harghita putem trage 

următoarele concluzii:  

 sistemul are o mulţime de elemente (instituţii, evenimente, personalităţi, valori, produse, etc), 

acest agregat de elemente este considerat unul din cele mai importante premise regionale, privind 

valorile, modul de funcţionare şi eficienţa   

 elementele sistemului – cu puţine excepţii – funcţionează individual (la nivel local, în mod 

ocazional, independent de alte elemente, etc), relaţia dintre elementele sistemului este 

nesemnificativă, conexiunea cu alte componente neculturale este foarte rară 

 rezultatele cercetării arată că regiunea încă mai dispune de un set important de elemente, care 

poate fi transformat în valoare culturală şi poate fi încadrat în sistemul de cultură 

 sistemul are nevoie de o sursă financiară majoră, aşteptările insituţiilor din sistem depăşesc cu 

mult oportunităţile disponibile în interiorul şi în afara judeţului. Operatorii interni ai sistemului 

consideră că sistemul cultural este subfinanţat, deficienţele detectate în funcţionarea sistemului 

sunt explicate prin constrângerile financiare. 

În această regiune, în ultimii ani a apărut un proces viguros de autodefinire regională. Acesta are loc 

parţial pe plan public-politic prin muncă de tematizare, pe de altă parte la nivelul diverselor programe şi 

proiecte, prin dimensiunea practică a politicii de dezvoltare. 
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Dacă privim sistemul cultural judeţean din perspectiva procesului de autodefinire şi a proceselor 

politicii de dezvoltarea, putem afirma următoarele: 

 Sistemul cultural în procesul regional de autodefinire şi în procesele politicii de 

dezvoltare aferente joacă un rol minor în momentul de faţă 

 Rolul sistemului cultural în creşterea atractivităţii regionale este de natură ocazională, şi 

având în vedere bogăţia culturală a sistemului, acest rol este mult sub nivelul 

posibilităţilor 

 Rolul sistemului culturii în politica de ocupare a forţei de muncă (creare locuri de muncă) 

este încă redusă (în timp ce menţinerea sistemului reţine o forţă de muncă semnificativă, 

finanţată din fonduri publice). 

 Sistemul are o nevoie imensă de surse, dar rolul de a atrage fonduri (de întreţinere a 

sistemului) şi de a genera surse (de a genera venituri) este încă nesemnificativ 

 Sistemul cultural nu se leagă funcţional de celelalte sectoare ale procesului politicii de 

dezvoltare (economie, agricultură, turism, educaţie) 

Deficienţele enumerate pot fi explicate prin anumiţi factori cunoscuţi pe larg: 

o Viziunea şi mentalitatea moştenite din perioada premergătoare 1989 a etichetat cultura ca 

fiind „de excepţie”, de aici apare şi aşteptarea ca, cultura trebuie sprijinită în întregime. 

o Practica de finanţare judeţeană precum şi atragerea de fonduri din Ungaria din ultimii 

douăzeci de ani, nu a încercat modificarea în fond a acestei viziuni. 

o Interpretările şi ideologiile situaţiei minoritare clasifică cultura în rândul dotărilor care 

trebuie sprijinite şi protejate, şi nu în rândul activităţilor capabile de competitivitate. 

Procesul de autodefinire în regiune şi procesul politicii de dezvoltare nu poate avea succes dacă sistemul 

culturii, fiind cel mai puternic component regional, nu iese din rolul actual pasiv, şi nu se integrează în 

fond în acest proces regional. Astăzi, această integrare este doar superficială, referindu-se numai la 

comercializarea de produse, publicaţii, unele evenimente majore, încercări de a înfiinţa instituţii, câteva 

proiecte culturale recente.  
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Schimbarea de roluri structurale propriu-zise atinge două domenii-cheie: 

• rolul strategic al sistemului cultural în procesul regional de construire a identităţii 

•  rolul strategic al sistemului cultural în procesul regional de modernizare 

Ambele roluri implică comportamente, acţiuni şi programe care prezintă noutate şi diferă de practica 

anterioară de funcţionare a sistemului. Întrebarea esenţială este dacă sistemul, pe lângă menţinerea 

rezultatelor actuale, va fi capabil de aceea reformă organizatorică şi funcţională care i-ar permite culturii 

să devină un actor dominant în procesul regional de autodefinire. 

 

În chestionarul anexat enumerăm acele domenii, care pot contribui la lărgirea funcţională a sistemului 

culturii. 

Ne bazăm pe opinia tuturor celor care, fiind manageri de instituţii, organizaţii şi programe, văd nu numai 

propriul lor program, şi interesele personale, dar pot forma o opinie despre ansamblul sistemului cultural, 

despre modul de funcţionare actual şi cel propus, despre schimbările organizaţionale şi funcţionale 

realizabile şi necesare în interesul regiunii. În mod similar, ne bazăm pe opinia şi cooperarea experţilor, 

analiştilor, factorilor de decizie, formatorilor de opinie, specialiştilor din domeniul politicii de dezvoltare. 

 

13.3. Model de analiză: rolul elementelor sistemului cultural în identitatea 

locală 

Metodologia pregătirii descrierii: analiză la faţa locului, documentare, prezentare descriptivă, 

analiză / evaluare 

 

1. Scurt istoric, poziţia de pornire în 1990. 

2. Ce schimbări fizice au avut loc în spaţiul satului, care pot fi asociate cu restaurarea sau 

consolidarea identităţii locale: 

o rearanjare spaţiu 

o clădire, casă memorială 

o elemente noi de spaţiu (statui, porţi secuieşti etc). 

o semne şi inscripţii 
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o altele  

3. Ce evenimente s-au organizat (ocazional sau în mod regulat), care pot fi asociate cu 

identitatea locală 

o ziua satului 

o hram 

o comemorări 

o inaugurări 

o sărbătoare 

o întâlniri cu sate înfrăţite 

o altele  

Este important ca evenimentele sau tipurile de evenimente recurente să fie descrise pe scurt: 

subiect, dimensiune, dată, etc. Sunt importante şi fotografiile sau articole de ziar. 

4. Procesele locale majore care sunt asociate cu restaurarea sau construirea identităţii locale 

o devenire sat independent 

o alte procese de diferenţiere 

o eforturi de a stabili identitate specială 

o altele  

 

5. Cei mai importanţi „actori” locali sau non-locali care iniţiază sau organizează evenimentele, 

procesele. Acestea pot fi persoane fizice, instituţii, asociaţii locale, etc. 

  

6. Principalele produse asociate cu expresia identităţii locale şi caracterizarea lor 

o carte, monografie 

o hartă 

o calendar de perete 

o buletin informativ, ziar 

o obiecte (elemente suport) 

o altele 
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7. Analiza paginii web, blog, Facebook. Prezentare detaliată: ce tipuri de informaţii, imagini etc. 

conţine care pot fi asociate cu identitatea locală. 

8. Potenţiale, rezerve – model de economia culturii pentru descriere 

9. Prezentarea discursului asociat identităţii locale 

10. Studiu de caz despre un element ales 

11. Interpretare sintetică 

o caracteristici specific 

o relaţia dintre competitivitatea în sens larg al satului şi construirea identităţii 

o potenţiale 

o constatări privind ansamblul structurii identitare locale 

 

12. Documentare vizuală 

 


