PROGRAMUL PA16/RO12

Conservarea și revitalizarea
patrimoniului cultural și natural
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Proiecte finanțate
Programul PA16/RO12 Conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și
natural este implementat de Ministerul
Culturii prin Unitatea de Management a
Proiectului, partenerul de program fiind
Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural.
Obiectivul general al Programului este
protejarea și conservarea patrimoniului
cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu
a publicului larg.
Programul urmărește obținerea de rezultate referitoare la:
restaurarea, conservarea și punerea în
valoare a monumentelor istorice;
restaurarea/conservarea patrimoniului
cultural mobil;
digitizarea bunurilor de patrimoniu și/
sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor
și crearea de baze de date;
crearea și dezvoltarea de muzee și spații
culturale;
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crearea sau îmbunătățirea documentelor strategice, de planificare și management integrat pentru patrimoniul cultural;
protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală;
facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minorităților culturale și etnice
pentru publicul larg.
Granturile SEE încurajează și promovează întărirea relațiilor bilaterale între
România și statele donatoare (Norvegia,
Islanda și Liechtenstein), ceea ce reprezintă o oportunitate pentru operatorii
culturali de a face schimb de experiență
în domeniul managementului și marketingului cultural.
În cadrul Programului au fost lansate
cererea de proiecte mari și schema de granturi mici. În urma procesului de selecție
au fost semnate 28 contracte de finanțare
în valoare totală de 16.610.825,59 euro.
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restaurare
Primăria Municipiului Slatina

Atelierul Intercultural „Victoria”
Complexul Național Muzeal Astra

Patrimoniu Deschis.
Creșterea accesibilității publicului la
valorile multietnice
din patrimoniul
Muzeului ASTRA

Complexul Național Muzeal „ASTRA”
din Sibiu a accesat fonduri nerambursabile în valoare de 3.500.054 euro în vederea creșterii accesibilității publicului
la valorile multietnice din patrimoniul
Muzeului ASTRA, prin construcția unui
nou pavilion muzeal și prin intermediul
unui program de animații culturale bazat pe circuitul interior și exterior Calea
minorităților etnice. O altă componentă
a proiectului vizează documentarea patrimoniului cultural al minorităților etnice
prin relații bilaterale.

Parteneriat
Proiectul este derulat în parteneriat cu
Muzeele Sør Trøndelag, din Trondheim,
Norvegia, principalul obiectiv al parteneriatului fiind reducerea diferențelor
privind modul de abordare a patrimoniului
cultural al minorităților etnice din perspectiva conservării, afișării și promovării.
Rezultatele activității de documentare
bilaterală a patrimoniului cultural al minorităților etnice vor fi valorificate prin
intermediul unor expoziții.

PROGRES

Până în prezent au fost finalizate următoarele
etape ale proiectului:
✔ a fost reconstruită gospodăria-atelier de
rudar din Poiana, Perișani, a fost restaurată
Moara cu cai din Sânpetru Mare, iar alte
13 monumente aparținând minorităților
etnice au beneficiat de lucrări de conservare
preventivă;
✔ au fost restaurate 2.000 de obiecte din
patrimoniul Muzeului ASTRA;
✔ a fost finalizată construcția noului Pavilion Muzeal Multicultural (PaMM);
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✔ în perioada iunie – octombrie 2015 s-a
derulat programul pilot de animații culturale prin intermediul căruia a fost facilitat
accesul publicului la patrimoniul multietnic
material și imaterial, prin valorificarea
monumentelor și obiectelor din circuitul
tematic Calea minorităților etnice;
✔ două noi monumente, ambele aparținând comunității săsești, au fost incluse
în circuitul Calea minorităților etnice,
reconstrucția lor urmând a se finaliza în
primăvara anului 2016.
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Prin implementarea proiectului Atelierul Intercultural „Victoria” în valoare
de 1.642.143,82 euro, se dorește nu numai
reabilitarea unui monument istoric, dar și
includerea acestuia într-un circuit cultural
internațional. Proiectul derulat de Primăria
Slatina include elaborarea unui document
de programare – un plan strategic de dezvoltare pentru o perioadă de cel puțin 5 ani
de la punerea în funcțiune.

Parteneriat
Pentru realizarea obiectivelor proiectului, se
propun următoarele activități:
implementarea unei soluții tehnice prin
care fostul cinema poate fi transformat
într-un spațiu multifuncțional;
familiarizarea cu conceptul de interculturalitate și modalitățile de a-l promova, prin manifestări culturale, artistice,
sociale;

*
*

*

facilitarea contactului cu alte instituții
culturale din străinătate și dezvoltarea
abilităților de a gestiona relațiile de cooperare internațională;
organizarea unei festivități de deschidere a viitorului atelier.
Acestea sunt elementele definitorii ale
valorii adăugate aduse de partenerul din
proiect, Fundația EVRIS ses, Islanda.

*

PROGRES

În cadrul proiectului au avut loc două evenimente de întărire a cooperării bilaterale:
✔ Partenerul de proiect a realizat o
deplasare la Slatina în luna februarie 2015, discuțiile fiind centrate pe
următoarele teme: pregătirea Planului
de Dezvoltare Strategică, modalități de
promovare a proiectului, evenimentul
de deschidere a Atelierului Intercultural Victoria.
✔ Promotorul de proiect a făcut o
vizită partenerului în luna iunie 2015 în
cadrul căreia au avut loc întâlniri cu mai
multe entități culturale din Islanda.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Concept de amenajare, funcționare
și revitalizare a unor spații interioare și
curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud

Fundația Kálnoky

Inițiativă de patrimoniu
Muzeul vieții transilvănene
Proiectul „Inițiativă de patrimoniu – Muzeul vieții transilvănene” implementat de Fundația Kálnoky, cu o valoare nerambursabilă
de 1.027.713,41 euro, are ca scop dezvoltarea
durabilă a regiunii „Centru” prin protejarea,
restaurarea și valorificarea patrimoniului
cultural multietnic.

Parteneriat
Proiectul reprezintă și o excelentă oportunitate de a întări relațiile culturale, turistice și
educaționale cu Norvegia, prin dezvoltarea
schimburilor de experiență și promovarea
modelelor de bună practică, prin intermediul
parteneriatului cu INTBAU Scandinavia.
INTBAU Scandinavia a organizat în parteneriat cu fundația, Școala de vară, unde
participanții au putut să învețe diferitele
metode de restaurare a unui monument istoric sub îndrumarea unor specialiști. Au
fost prezenți și participanți internaționali
din diferite țări ale Europei.
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Proiectul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” implementat de Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud, cu o valoare de
1.397.158,80 euro, își propune ca, printr-o
suită de măsuri de dotare și modernizare,
să pună mai bine în valoare patrimoniul
cultural existent, să consolideze calitatea
muzeului de reper important în turismul
cultural și istoric și să regenereze imaginea muzeului, utilizând soluții inovative
preluate din experiența internațională.

În urma activităților prevăzute prin
proiect, secția de istorie naturală va fi dotată corespunzător, în conformitate cu
normele internaționale de conservare și
prezentare, precum și potrivit obiectivelor de creștere a atractivității muzeului. În
acest sens, proiectul se înscrie în Strategia
de dezvoltare și promovare a turismului în
județul Bistrița-Năsăud, prin contribuția
semnificativă la conservarea și reabilitarea
moștenirii culturale. Zona reabilitată va
fi introdusă după finalizarea lucrărilor, în
circuitul public, complexul muzeal fiind
inclus în circuitul public încă din 1986.

PROGRES

Dintre rezultatele imediate ale proiectului se pot menționa restaurarea
Castelului Kálnoky de la Micloșoara
(jud. Covasna), lucrări care sunt în
desfășurare și amenajarea Muzeului
vieții transilvănene în viitorul apropiat în cadrul acestui obiectiv.
O altă componentă importantă
a proiectului se referă la creșterea calității vieții locuitorilor
din microregiunea Baraolt, prin
acțiuni concrete de consolidare și
diversificare a capacității profesionale a localnicilor prin cursuri
precum cursul antreprenorial sau
cursul de ghizi turistici și culturali,
dezvoltarea și diversificarea economiei locale, dar și îmbunătățirea
situației populației de etnie romă
din microregiunea Baraolt prin
angajarea unor romi la lucrările de
execuție pe durata verii.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

PROGRES

Proiectul este în curs de implementare, actualmente derulându-se în
principal lucrări de construcții pentru
modernizarea și reamenajarea muzeului. Până în prezent au fost organizate două evenimente pentru a informa
opinia publică cu privire la demararea
și derularea proiectului.
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Consiliul Județean Alba

museikon. Un nou muzeu al icoanei
revitalizează o clădire monument istoric
restaurată în Alba Iulia
Proiectul „MUSEIKON. Un nou muzeu
al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” implementat de Consiliul Județean Alba,
împreună cu partenerii săi Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia și Muzeul Universității
din Bergen, are o valoare de 1.821.167 euro,
obiectivul fiind înființarea unui muzeu și
crearea de facilități culturale, precum și
valorificarea colecției de icoane și carte
veche în noul muzeu.

Consiliul Județean Cluj

Conservare – restaurare și punere în valoare
a bisericilor din lemn
Petrindu și Cizer
Proiectul „Conservare – restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer”, în valoare de 878.372,15
euro, este implementat de Consiliul Județean Cluj, având ca scop punerea în valoare
a monumentelor istorice din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Secția în
aer liber în vederea creșterii atractivității
turistice în județul Cluj și în Transilvania.

Parteneriat
Experții tehnici ai partenerului Asociația
Nordică de Design Urban au avut o activitate intensă în Cluj-Napoca, proiectul
reprezentând o bună oportunitate pentru
dezvoltarea relațiilor bilaterale și pentru
o mai bună cunoaștere reciprocă.
În cursul implementării proiectului s-a
dezvoltat ideea organizării, după finalizarea proiectului, a unui concurs inter-
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la Bergen, în Norvegia pentru schimb de
experiență, obținere de informații cu privire la programele muzeale din Norvegia,
dar și pentru a discuta despre expoziția
de icoane cu titlul „Sărutate iarăși și iară.
Icoane românești din Transilvania” prevăzută în cadrul proiectului. Expoziția
a cuprins un număr de 30 de icoane, una
dintre ele „Maica Domnului cu Pruncul”,
considerată ca făcătoare de minuni fiind
împrumutată de la Mănăstirea Dragomirești Maramureș.

Parteneriat
național în cadrul muzeului în aer liber
pentru 3 noi proiecte arhitecturale: un
centru administrativ, o scenă în aer liber si
un centru pentru promovarea moștenirii
satului românesc.

PROGRES

În luna august 2015 a fost predat amplasamentul și a fost emis ordinul de
începere a lucrărilor.

În luna martie 2015 a avut loc prima întâlnire administrativă prevăzută în cadrul
proiectului, context în care reprezentanți
ai partenerului din Norvegia s-au deplasat
la Alba Iulia pentru discuții referitoare la
parteneriat și bunul mers al proiectului.
De asemenea, în luna iunie 2015, reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii
Alba Iulia au participat la vizita de studiu

PROGRES

Până în prezent au fost restaurate 32 de
icoane din cele 52 prevăzute în proiect,
au fost începute lucrările de restaurare,
reabilitare, refuncționalizare la clădirea
Museikon și a început campania de promovare, în acest sens fiind organizată o
conferință de presă și vernisajul expoziției de icoane de la Muzeul Universității
din Bergen, Norvegia.

Activitățile realizate până în prezent au vizat:
✔ conferința de lansare a proiectului;
✔ workshop cu tema Monumente tradiționale, muzee în aer liber și spații urbane;
✔ workshop cu tema Coordonate pentru
realizarea master planului de dezvoltare
a Parcului Etnografic Național Romulus
Vuia.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
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Primăria Municipiului Hunedoara

Moștenirea culturală Castelul
Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor

PROGRES

Fundația Mihai Eminescu Trust

Centrul de
interpretare a culturii
tradiționale Alma
Vii – Reabilitarea și
refuncționalizarea
incintei fortificate
Fundația Mihai Eminescu Trust derulează
proiectul „Centrul de interpretare a culturii
tradiționale Alma Vii – Reabilitarea și
refuncționalizarea incintei fortificate”,
împreună cu Institutul Norvegian pentru
Cercetarea Patrimoniului Cultural,
finanțarea nerambursabilă alocată fiind
de 1.546.376,74 euro.
Nucleul proiectului îl reprezintă
restaurarea zidului fortificat al bisericii
evanghelice din Alma Vii, precum și
realizarea unor reparații de urgență în
interiorul acesteia. Proiectul urmărește
restaurarea patrimoniului cultural local,
iar lucrările se fac folosindu-se tehnici și
materiale tradiționale.
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Inițiate la începutul verii, lucrările
din satul Alma Vii sunt în plină
desfășurare, iar până în acest moment munca de restaurare a zidului
bisericii fortificate este terminată în
proporție de 55%.
În timpul excavărilor arheologice,
au fost descoperite ruine ce constituie mărturii ale diverselor stadii
de construcție a bisericii, precum și
fundația mai veche a părții sudice
a zidului și schelete umane din
diverse perioade.
Pe lângă lucrările de restaurare,
fundația s-a mai concentrat și asupra revigorării comunității locale.
O întâlnire a comunității locale a
fost organizată în luna august 2015,
ocazie cu care cei 60 de localnici
prezenți (inclusiv reprezentanți ai
Consultative Council of Interested
Factors) și mai mulți invitați au
vizitat lucrările bisericii fortificate,
au aflat despre descoperirile arheologice făcute la fața locului și și-au
prezentat produsele tradiționale de
artizanat și gastronomie.
Totodată, au fost realizate filme
documentare de prezentare a satului, a descoperirilor arheologice și a
tehnicilor tradiționale de restaurare
a lemnului.
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Primăria Municipiului Hunedoara implementează proiectul „Moștenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa
Breslelor”, în valoare de 937.850,88 euro.
Obiectivele proiectului vizează crearea,
evaluarea, protejarea și punerea în valoare
a unei colecții numismatice aferente celor
patru bresle (cizmari, tăbăcari, țesători

și cojocari) și crearea Muzeului „Casa
Breslelor” Hunedoara. De asemenea, se
urmărește implicarea și instruirea unui
număr de 12 reprezentanți ai comunității
rome în derularea de activități socio-economice în vederea creșterii atractivității
turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest.

PROGRES

Până în prezent s-au demarat lucrările de reabilitare a construcției și s-a realizat un studiu pentru trezirea interesului
tineretului pentru breslele tradiționale, urmând a fi achiziționate echipamente, dispozitive și materiale consumabile
aferente activităților romilor.
În cadrul proiectului s-a planificat organizarea unor
evenimente, atât de promovare, cât și de conștientizare și
atragere a publicului larg:
✔ eveniment cu tema „Obiceiuri, Tradiții și Arta populară
din ținutul Transilvaniei” în cadrul căruia se va organiza o
masă rotundă, un simpozion cu tema „Bresle și meșteșuguri ale minorităților din provinciile românești” și un
spectacol de tradiții și obiceiuri rome;
✔ târg de meșteșugari din Ținutul Transilvaniei, care se
va finaliza cu un spectacol cultural-artistic la care vor fi
invitate ansambluri tradiționale.
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Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia

Revitalizarea și accesibilizarea pentru public
al turnului sudic al Catedralei Medievale
Romano Catolice din Alba Iulia

Consiliul Județean Dâmbovița

Restaurarea și consolidarea
Casei Atelier Gabriel Popescu
Consiliul Județean Dâmbovița, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, a accesat fonduri nerambursabile în
valoare de 495.581,11 euro pentru „Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel
Popescu” din Comuna Vulcana Pandele,
Județul Dâmbovița.
Gabriel Popescu este unul dintre cei mai
străluciți artiști gravori, continuator al lui
Theodor Aman și Nicolae Grigorescu,
activitatea sa artistică și pedagogică (a fost
profesor la Școala de Arte Frumoase din
București timp de 25 de ani) reprezentând
o contribuție importantă la istoria gravurii
românești. Muzeul, ce poartă denumirea
generică Casa Atelier „Gabriel Popescu”,
este situat în satul Gura Vulcănii (comuna
Vulcana Pandele), județul Dâmbovița, locul de naștere al artistului, o zonă colinară
de o frumusețe mirifică.
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Obiectivele proiectului se referă la
conservarea, protejarea și valorificarea
monumentului istoric „Casa Atelier a
artistului Gabriel Popescu", parte integrantă a patrimoniului arhitectural din
județul Dâmbovița, reînscrierea Casei
Atelier restaurate și reabilitate în circuitul
muzeal național și internațional. Totodată, proiectul urmărește stabilirea unui
circuit turistic al clădirilor de patrimoniu
din județul Dâmbovița, cu accent pe stilul
arhitectural și evoluția acestuia în timp.

Proiectul „Revitalizarea și accesibilizarea
pentru public al turnului sudic al Catedralei Medievale Romano Catolice din Alba
Iulia” este implementat de Arhiepiscopia
Romano-Catolică din Alba Iulia și Fundația Teleki László Budapesta și beneficiază de un sprijin financiar în valoare de
75.994,40 euro.
Proiectul vizează facilitarea accesului
publicului (inclusiv al persoanelor cu dizabilități) în Turnul Sudic al Catedralei

Sfântul Mihail din Alba Iulia și valorificarea acestuia prin introducerea în circuitul
turistic, prin restaurarea și reamenajarea
acestui obiectiv de patrimoniu.

PROGRES

Lucrările de reabilitare și reamenajare ale
turnului sudic al catedralei romano-catolice din Alba Iulia au fost începute în luna
mai 2015. Până la finele lunii decembrie
2015 au fost realizate scările și nivelele
noi de acces în turnul sudic al catedralei.
Totodată, au fost reabilitate spațiile
interioare ale turnului sudic în vederea
organizării expoziției pentru prezentarea
procesului de restaurare și expunerea
valorilor semnificative din patrimoniul
Catedralei.
Stadiul fizic al lucrărilor realizate este
de aproximativ 90%, fiind demarate pregătirile pentru montarea ascensorului.

PROGRES

Ordinul de începere a lucrărilor a
fost emis în luna octombrie 2015, iar
progresul fizic și financiar al proiectului
este de 35%.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
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Parohia Unitariană Dârjiu

Bisericile fortificate UNESCO din Transilvania
– o rețea pentru „apărarea” patrimoniului
cultural, cu „porțile” deschise pentru
facilitarea accesului la el
Parohia Unitariană Dârjiu în parteneriat
cu Fundația Civitas pentru Societatea
Civilă beneficiază de un grant în valoare
de 79.176,07 euro pentru implementarea
proiectului Bisericile fortificate UNESCO
din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile”
deschise pentru facilitarea accesului la el,
obiectivul fiind înființarea unei rețele
de colaborare între cele 7 biserici fortificate din Transilvania, care fac parte
din patrimoniul UNESCO.

Primăria Municipiului Gheorgheni

Conservarea și revitalizarea Conacului
Benedek din Municipiul Gheorgheni
Primăria Municipiului Gheorgheni în
parteneriat cu Fundația Ethnographia
Gyergyóiensis implementează proiectul
„Conservarea și revitalizarea Conacului
Benedek din Municipiul Gheorgheni”.
Finanțarea nerambursabilă în valoare de
81.820,09 euro este destinată conservării
și revitalizării Conacului Benedek prin lucrări de restaurare și reabilitare ale clădirii.
Conacul Benedek este una dintre cele
mai reprezentative construcții de lemn din
zonă, având în vedere acoperișul curbat al
construcției. Acesta adăpostește colecții
private valoroase (colecția „Etnographia
Gyergyoiensis”), care sunt căutate și vizitate de specialiști (etnografi, muzeografi)
pentru valoarea lor unică.
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PROGRES

Rezultatele obținute până în prezent
includ:
✔ un ansamblu de picturi murale din
Dârjiu cu suprafața totală de 30,91 m2
restaurat și conservat;
✔ pentru trei secțiuni ale expoziției
muzeale (Expoziția de artă populară,
Expoziția fotografică, Expoziția interculturală în contextul rețelei de biserici
fortificate) au fost achiziționate costume populare, echipament expozițional
și fotografii;
✔ o broșură de prezentare a celor 7
biserici din rețea a fost realizată.

PROGRES

Lucrările de restaurare au fost realizate
la nivelul subsolului, acoperișului și
parterului. La finalizarea proiectului,
va fi posibilă desfășurarea de activități
etno-culturale din cadrul Casei Creației
Populare și integrarea clădirii în circuitul
turistic național și internațional.
În cadrul proiectului au fost organizate
trei conferințe de presă, a fost lansată
pagina web a proiectului și au avut loc
întâlniri cu grupurile țintă din microregiune. Proiectul a început cu o acțiune de
voluntariat organizată în scopul mutării
mobilei, a materialelor etnografice și
a colecțiilor Fundației Ethnographia
Gyergyoiensis.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
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digitizare

Universitatea din București

Digitizarea
documentelor
medievale din
Arhivele Naționale
ale României
Proiectul „Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României”, implementat de Universitatea
din București, în parteneriat cu Arhivele
Naționale ale României, Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Arhivele Naționale ale Norvegiei, are ca
obiectiv digitizarea tuturor documentelor
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PROGRES

Proiectul își propune digitizarea a
32.000 unități arhivistice, crearea unei
baze de date și restaurarea a circa 1.000
documente din secolele XIV – XVI, pe
pergament sau hârtie.
Până în prezent au fost obținute
următoarele rezultate:
✔ 28.000 unități arhivistice au fost
scanate;
✔ 28.000 documente au fost inventariate;
✔ baza de date și paginile de internet
se află în faza de proiectare și testare.
✔ 600 unități arhivistice au fost
restaurate.

medievale anterioare anului 1600 păstrate în Arhivele Naționale ale României,
indiferent de forma de păstrare (original
sau copie) și crearea unei baze de date
accesibile online. Proiectul beneficiază de un sprijin financiar în valoare de
891.946,17 euro.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Când viața cotidiană antică devine
patrimoniu unesco. Scanarea, restaurarea
digitală și contextualizarea artefactelor
dacice din Munții Orăștiei

PROGRES

Proiectul „Când viața cotidiană antică
devine patrimoniu UNESCO. Scanarea,
restaurarea digitală și contextualizarea
artefactelor dacice din Munții Orăștiei” este implementat de Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, împreună cu
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Universitatea „Babeș-Bolyai”
Cluj-Napoca și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Finanțarea nerambursabilă în valoare de 943.232,35 euro
va fi alocată pentru digitizarea a 500 de
artefacte reprezentative din patrimoniul
Dacic, conversia modelelor 3D digitizate
în format compatibil cu platforma Europeana, reconstituirea digitală a unor monumente și artefacte Dacice din Munții
Orăștiei, precum și crearea unor aplicații
de realitate virtuală și augmentată care
vor fi utilizate în spațiile expoziționale
nou înființate la parteneri.

Până în momentul de față au fost
digitizate 300 de artefacte și 10
monumente. Arhitectura bazei de
date este finalizată, iar modele 3D și
metadatele aferente sunt încărcate în
baza de date. Pentru muzeul virtual
au fost convertite aproximativ 200
de artefacte. Pentru cele două spații
expoziționale a fost finalizat designul
și au fost deja achiziționate echipamentele multimedia.
Până în prezent au fost organizate
două conferințe de presă, au fost
prezentate două articole și alte două
lucrări au fost acceptate pentru a
fi prezentate în cadrul conferinței
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, ce va
avea loc în Leicester, Anglia în luna
martie 2016. În luna august 2015,
proiectul și conceptele promovate în
cadrul acestuia au fost prezentate cu
ocazia evenimentului „Zilele porților
deschise la șantierul arheologic Sarmizegetusa Regia”.
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Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca

Cultură și natură în Transilvania.
Trecut și viitor
Federația Universitară Maghiară din
Cluj-Napoca în parteneriat cu Muzeul
Universității Bergen și Asociația Nordică
de Film Antropologic implementează
proiectul „Cultură și natură în Transilvania: trecut și viitor”, prin care se urmărește
crearea unui grup de cercetare transdisciplinară și transnațională care studiază
patrimoniul cultural și natural al județului
Sălaj. Valoarea finanțării nerambursabile
acordate este de 51.835,18 euro.

Parteneriat

Universitatea din București

rar – Recuperarea
Anglisticii în România
Realizat de Universitatea din București
în parteneriat cu Biblioteca Academiei
Române, proiectul „RAR – Recuperarea Anglisticii în România” urmărește
protejarea, valorificarea și promovarea
patrimoniului cultural scris în domeniul
anglisticii din România prin identificarea
unui segment documentar de circa 250 de
volume și digitizarea acestora. Obiectele
de patrimoniu vor sprijini promovarea
culturii și civilizației engleze în rândul
publicului român prin intermediul creării
unei baze de date și a unui website ce vor
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facilita accesul gratuit la aceste resurse.
Valoarea sprijinul financiar acordat este
de 57.548,85 euro.

PROGRES

Conferința de lansare a proiectului a
avut loc în luna iunie 2015, cu această
ocazie fiind lansată și pagina web
www.recuperareaanglisticii.ro, o platformă user-friendly interactivă pe care
vor fi publicate cele 250 de volume din
registrul anglisticii.
O parte dintre volumele vizate au
fost deja digitizate și urmează să fie publicate pe pagina web, urmând ca cele
rămase să fie digitizate în următoarele
luni și apoi încărcate pe platformă.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

În cursul toamnei o delegație din partea
partenerului Asociația Nordică de Film
Antropologic a participat la un workshop
de antropologie vizuală (seminarii teoretice, vizionări de filme antropologice,
analiza unor înregistrări făcute de membrii
echipei în teren) și a vizitat zona studiată
împreună cu echipa de antropologie.

PROGRES

Prima etapă a proiectului a cuprins
evaluarea patrimoniului cultural material și imaterial al regiunii, precum și
a patrimoniului natural, și construirea
unei baze de date.
Astfel au fost realizate fișe privind
edificiile și ansamblurile clasate în Lista
Monumentelor Istorice (13 monumente) și fișe privind edificiile și ansamblurile cu valoare istorico-arhitecturală
locală (64 de fișe).
În același timp s-a realizat un set de
date cu elementele patrimoniului arheologic: situri arheologice periclitate și
situri de importanță majoră protejate,
lista completă cuprinzând un număr de
143 de situri arheologice.
Evaluarea patrimoniului cultural
imaterial a presupus colectarea de
date cu numele și descrierea elementelor patrimoniului cultural din satele
vizitate, cu descrierea muzeelor și a
colecțiilor locale.
Patrimoniul natural al regiunii a fost
documentat, cuprinzând observații
despre 113 specii de plante și de animale (artropode, pești, amfibieni, reptile,
păsări, mamifere) și habitate relevante
din punct de vedere al ocrotirii naturii.
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Asociația Excelență prin Cultură

Medievalia – Texte fundamentale
ale culturii române medievale
Proiectul „Medievalia – Texte fundamentale ale culturii române medievale”,
derulat de către Asociația Excelență prin
Cultură și Biblioteca Academiei Române,
își propune protejarea, valorificarea și
promovarea patrimoniului cultural scris
în domeniul literaturii române vechi prin
creșterea numărului de resurse culturale
reprezentative digitizate și facilitarea
accesului la acestea pentru public. Obiectivele proiectului se vor atinge prin intermediul unei finanțări nerambursabile de
70.730,91 euro.

PROGRES

Proiectul vizează crearea unui corpus
de 60 de volume din domeniul textelor
vernaculare din patrimoniul Bibliotecii
Academiei Române și includerea acestora într-o bază de date comună care va
fi integrată și în portalul cultural Europeana. Până în prezent, 55 de volume au
fost digitizate.
Principalele activități ale proiectului
sunt legate de cercetarea și documentarea patrimoniului de carte veche
aparținând partenerului din proiect,
digitizarea a șaizeci de volume și introducerea acestora într-o bază de date,
promovarea către public prin intermediul noilor tehnologii.

Muzeul Județean Buzău
Centrul de Cultură
al Județului Covasna

Meșteșuguri
tradiționale din
Secuime – revitalizare
prin digitizare și
promovare
PROGRES

Până în prezent au fost realizate 10 filme
documentare, acestea fiind proiectate sub
îndrumarea profesionistă a unui etnograf
în liceele din județ și în localitățile unde au
fost realizate. Au fost finalizate pagina web
a proiectului și baza de date, la acest mo-
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Proiectul „Meșteșuguri tradiționale
din Secuime – revitalizare prin digitizare și promovare” este implementat de
Centrul de Cultură al Județului Covasna
și are ca obiectiv consolidarea identității culturale a minorităților etnice și
dezvoltarea comunitară, prin prisma
revitalizării meșteșugurilor tradiționale. Proiectul beneficiază de o finanțare
nerambursabilă de 68.511,23 euro.

ment datele despre meșteri fiind traduse
și încărcate.
Dat fiind faptul că s-au identificat mai
mulți meșteri decât numărul anticipat –
peste 500 în loc de 250, se caută resurse
pentru lărgirea bazei de date și continuarea
activităților după terminarea proiectului.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Ocolul lumii pe jos.
Povestea celor 497
perechi de opinci
Muzeul Județean Buzău implementează
proiectul „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci”, beneficiind de un sprijin financiar în valoare
de 77.224,11 euro. Proiectul urmărește
cercetarea pluridisciplinară a bunurilor cu valoare istorico-documentară din
cadrul Colecției Dumitru Dan, primul
globe-trotter român, amenajarea unui
spațiu cultural și expozițional, precum
și reconstituirea a 6 cântece și 5 jocuri
populare românești.
Cu ajutorul unui meșter popular se va
reconstitui cămașa de scenă a globe-trotterului Dumitru Dan, prin materiale și
tehnici de cusut tradiționale.

PROGRES

În cadrul activității de cercetare și documentare, a fost realizată traducerea
documentelor aparținând colecțiilor
muzeale și este în curs de elaborare
un studiu științific.
Pentru revitalizarea meșteșugului
opincilor, a fost inițiată o colaborare
cu un meșter popular din zona Buzăului care va confecționa 497 perechi de
opinci (până în prezent s-au realizat
350 de perechi) ce vor fi incluse
ulterior în expoziția permanentă și
va coordona organizarea a 10 ateliere
meșteșugărești. Până în prezent s-au
desfășurat 6 astfel de ateliere cu elevi
de etnie romă.
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valorizare

PROGRES

Asociația de Dans Popular a Maghiarilor din România

Roots in Our Moves –
Patrimoniul cultural
imaterial digitizat al
minorității maghiare
din România
Proiectul „Roots in Our Moves – Patrimoniul cultural imaterial digitizat
al minorității maghiare din România”,
beneficiind de o finanțare nerambursabilă în valoare de 49.277,30 euro, a
fost inițiat de Asociația de Dans Popular a Maghiarilor din România pentru
culegerea, digitizarea și crearea de
cataloage aferente patrimoniului cultural imaterial al minorității maghiare
din Transilvania.
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PROGRES

Stadiul implementării proiectului este
susținut de următoarele rezultate:
✔ a fost amenajat centrul de documentare și arhivare la sediul asociației;
✔ a fost creat website-ul proiectului,
www.folkmedia.ro, iar submeniul
Arhive media cuprinde baza de date
cu materialele folclorice digitizate și
prelucrate;
✔ a fost începută colectarea și arhivarea materialelor folclorice, până în
prezent fiind încărcate în baza de date
265 de materiale video, 20 de materiale audio și 7 fotografii.
Finalizarea proiectului va fi marcată
printr-un turneu de prezentare al
proiectului, a bazei de date și a colecției DVD, respectiv vor fi organizate
întâlniri cu publicul în cinci orașe din
Transilvania.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Comunitatea Armână din România
– filiala București

ANVEATSÃ
ARMÃNEASHTI
Proiectul „ANVEATSÃ ARMÃNE—
ASHTI”, implementat de Comunitatea
Armână din România – filiala București
în parteneriat cu KATALÓNSKA
HÚSIÐ Á ÍSLANDI, beneficiază de
un grant în valoare de 66.169,20 euro
pentru protejarea și conservarea patrimoniului imaterial, reprezentat de limba armână pentru generațiile viitoare.

✔ Au fost elaborate și tipărite 50 de
caiete școlare pentru Nivelul I, 50 de
caiete școlare pentru Nivelul II și 2
cursuri de Nivel III;
✔ Au fost realizate 10 audio-book-uri
pentru susținerea activității de predare și învățare a limbii armâne;
✔ A fost lansată platforma de învățare online a limbii armâne, la adresa
http://anveatsaarmaneashti.com/
invata-online;
✔ A fost creată pagina web dedicată
proiectului și au fost transmise 7
ediții din buletinul informativ de tip
newsletter;
✔ Au fost realizate 12 costume tradiționale armânești;
✔ Au fost susținute 191 ore de curs de
nivel I, II și III;
✔ În cursul lunii iunie 2015, un grup
format din 5 copii a participat la „Olimpiada copiilor“ în Constanța, iar în luna
noiembrie 2015, un alt grup format
din 9 copii a participat la concursul de
interpretare de poezie și muzică „Njica
Lãndãrushi”/„Mica rândunică”.
Pe parcursul implementării proiectului au fost organizate „Ziua porților
deschise”, ziua de Sfântul Dumitru
și Serbarea de Crăciun, iar în luna
februarie 2016 va avea loc „Aromanian Culture Weekend in Reykjavik“,
eveniment organizat de Partenerul
de proiect.
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Asociația Gelem Gelem Harghita

Asociația Daniel Kastély Egyesület

Conservarea meșteșugurilor tradiționale
ale romilor din Harghita

Living Castle – șir de evenimente culturale,
științifice și de creație pentru valorificarea
Castelului Daniel din Tălișoara

Proiectul „Conservarea meșteșugurilor
tradiționale ale romilor din Harghita”,
al cărui obiectiv este promovarea meșteșugurilor tradiționale ale romilor și
transmiterea cunoștințelor acumulate
de meșteri pe tot parcursul vieții către
generația tânără de etnie romă și a altor
etnii, este implementat de Asociația
„Gelem Gelem” Harghita în parteneriat
cu Consiliul Județean Harghita, Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, Fundația Thalia Miercurea Ciuc și Asociația
pentru Studii și Formări Profesionale.
Valoarea sprijinului financiar acordat
este de 42.679,65 euro.
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PROGRES

Printre rezultatele așteptate
ale proiectului se numără:
✔ 20 expoziții și evenimente dedicate
patrimoniului minorităților etnice și
culturale;
✔ curs împletitori de coșuri din nuiele
pentru 15 tineri romi;
✔ curs împletitori de mătură din sorg
și răchită pentru 15 tineri romi;
✔ curs de limbă romani pentru 15
persoane;
✔ prezentare dansuri tradiționale ale
romilor;
✔ prezentare meserii tradiționale ale
romilor (târg al produselor).

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Obiectivul proiectului „LIVING
CASTLE – șir de evenimente culturale,
științifice și de creație pentru valorificarea Castelului Daniel din Tălișoara” este
punerea în valoare din punct de vedere
științific și cultural a Castelului Daniel din
Tălișoara ca și monument reprezentativ
al etniei minoritar maghiare din Transilvania și, totodată, facilitarea accesului
pentru publicul larg la elementele de patrimoniu din castel. Asociația „Daniel
Kastély Egyesület” a accesat o finanțare
nerambursabilă în valoare de 49.878,26
euro pentru realizarea proiectului.

PROGRES

Până în prezent au fost organizate 3 tabere, cea de arte plastice, cea de pictură
și două sesiuni din tabăra de film-foto,
cu participarea a 40 de artiști din țară
dar și din Ungaria și Iran. Ca urmare a
evenimentelor s-au înregistrat aproximativ 500 de vizitatori care cunosc
istoria castelului prin intermediul
expoziției istorice expusă permanent.
Campania de promovare a proiectului
a inclus crearea paginii www.1680.
ro dedicată proiectului și organizarea
evenimentelor culturale de la castel.
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Asociația pentru Protejarea și Promovarea Castelului Corvinilor

RROMANE PARAMÌĆA (povești rome) – inventariere și măsuri de conservare a patrimoniului
imaterial rom din regiunea Hunedoarei
Asociația pentru Protejarea și Promovarea Castelului Corvinilor Hunedoara
în parteneriat cu Fjellugla Kompetanse au inițiat proiectul „RROMANE
PARAMÌ ĆA (POVEȘTI ROME)
– inventariere și măsuri de conservare
a patrimoniului imaterial rom din regiunea Hunedoarei”, ce beneficiază de o
finanțare nerambursabilă în valoare de
38.894,53 euro.

Fundația Mihai Eminescu Trust

Traseu cultural
„Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu”
Proiectul Traseu cultural „Mălâncrav –
patrimoniu multietnic viu”, inițiat de Fundația Mihai Eminescu Trust, contribuie
la dezvoltarea durabilă a comunității din
Mălâncrav, județul Sibiu, prin crearea unui
traseu cultural de valorizare a patrimoniului
imaterial și material multietnic local. Proiectul beneficiază de un sprijin financiar în
valoare de 77.537,25 euro.
Croitoresele, bune cunoscătoare ale
tehnicilor seculare de îmbinare a motivelor
și simbolurilor tradiționale, continuă să
realizeze și azi piese de port tradițional,
cu motive specifice zonei.
Cărămidarii confecționează și astăzi
manual cărămizi și țigle tradiționale cu
material procurat de la marginea satului.
Meșteșugul împletitului din fibre naturale este din timpuri foarte vechi, când
locuințele erau construite din împletituri
de nuiele groase acoperite cu straturi de
argilă și acoperișuri din paie.
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Parteneriat
Buni cunoscători ai tehnicilor tradiționale, dulgherii folosesc drept materie
primă lemnul de stejar și de brad pentru
realizarea de grinzi, căpriori sau lați pentru construcția sau restaurarea caselor
tradiționale.
Țesătoarele folosesc pentru războiul
de țesut fire de lână și bumbac și lucrează
după tehnici moștenite din străbuni.

Partenerul de proiect a fost implicat în
faza premergătoare cercetării, respectiv
a colaborat la elaborarea metodologiilor
și instrumentelor acesteia. Astfel, echipa
interdisciplinară a beneficiat de un aport

valoros privind cele mai bune metode de
comunicare cu reprezentanți ai unei comunități minoritare, pe baza experienței
organizației partenere, dar și a modelelor
de bună practică din Norvegia și Europa.

PROGRES

Rezultatele obținute până în prezent
vizează:
✔ realizarea inventarului etnografic
al comunității rome din microregiunea
Hunedoara, ce însumează peste 5000
itemi (audio, video și foto);
✔ organizarea a 5 evenimente tematice
prezentând tradițiile și meșteșugurile
comunității rome și a unei expoziții în
incinta Castelului Corvinilor.

PROGRES

În perioada implementării proiectului
s-au desfășurat activități de inventariere a
patrimoniului imaterial local cu documentare foto-video a elementelor identificate,
au fost organizate ateliere demonstrative
meșteșugărești de împletituri din nuiele,
cărămidărie, dulgherie, gastronomie,
croitorie și țesătorie ținute de săteni
aparținând tuturor etniilor, cunoscători de
diverse tehnici tradiționale.

conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
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documentare

Asociația Tineri pentru Dezvoltare
Durabilă în Europa

Cultura Romă –
Conservarea
și revitalizarea
meșteșugurilor, parte
a patrimoniului
imaterial
Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa a inițiat proiectul „Cultura
Romă: Conservarea și revitalizarea meșteșugurilor, parte a patrimoniului imaterial”
cu scopul de a revitaliza patrimoniul imaterial al etniei rome, prin facilitarea accesului publicului larg la evenimente dedicate
acestei minorități. Proiectul beneficiază
de un grant în valoare de 55.447,13 euro.
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PROGRES

PROGRES

Proiectul a obținut următoarele rezultate:
✔ în luna iunie 2015 a avut loc conferința
de lansare a proiectului și s-a bucurat de
prezența unor actori importanți în domeniul conservării și revitalizării meșteșugurilor tradiționale rome;
✔ în luna august 2015, la București, a
fost organizată expoziția de meșteșuguri
tradiționale rome Shukar Fest, ediția I.
Pe parcursul evenimentului de trei zile,
40 de meșteșugari, printre care căldărari,
argintari, rudari, ceaunari, olari, fierari,
pielari sau sticlari au făcut demonstrații
în fața publicului prezent și au împărtășit
vizitatorilor tradițiile și tehnicile meșteșugărești.
✔ în luna octombrie 2015, la Sibiu, a avut
loc expoziția de meșteșuguri tradiționale
rome Shukar Fest, ediția a II-a. În cadrul
evenimentului au fost organizate ateliere
meșteșugărești, proiecții de film, precum
și recitaluri de muzică tradițională.
✔ au fost organizate două ateliere meșteșugărești și 4 vizite în comunități rome.
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Primăria Municipiului Turda

Reabilitarea
prudentă și
revitalizarea
economică a
centrului istoric al
Municipiului Turda
Primăria Municipiului Turda implementează proiectul „Măsuri integrate
pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a centrului istoric
al Municipiului Turda” în valoare de
73.152,12 euro, rezultatul principal fiind
elaborarea unui document strategic.

Documentele elaborate, fișa de reglementare a zonei și îndrumarul practic,
constituie acte normative care vor fi
aprobate printr-o hotărâre a Consiliului
Local, constituind anexe ale Planului
Urbanistic General, în scopul de a stabili norme de conformitate obligatorii
pentru zona istorică.
Pe parcursul implementării
proiectului au fost organizate diverse
evenimente atât cu scopul de a
promova proiectul, cât și pentru a
informa comunitatea locală cu privire
la obiectivele proiectului, sursa de
finanțare, activități și rezultate așteptate. Lansarea proiectului, în aprilie 2015,
a fost însoțită de o conferință de presă
și un comunicat de presă.
Implementarea proiectului va avea
ca și consecință imediată o diminuare
a acțiunilor de distrugere a patrimoniului construit, iar pe termen mediu
și lung va avea loc o schimbare a atitudinii cetățenilor și autorităților față de
monumentele istorice.
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Grupul Pont

Castel în Transilvania:
strategie și modele
de dezvoltare
Proiectul „Castel în Transilvania: strategie și modele de dezvoltare”, implementat
de Grupul Pont, dorește să contribuie la
crearea unei rețele, abordări strategice și
viziuni pe termen lung pentru valorificarea potențialului economic și social al castelelor din Transilvania prin intermediul
unor metode de planificare locală și regională, de atragere a resurselor alternative
necesare restaurării, punerii în funcțiune
și prin crearea unei rețele de informare și
de experți din domenii cu rol important în
atingerea sustenabilității acestui segment
al patrimoniului cultural construit al României și Europei. Proiectul beneficiază
de un grant în valoare de 53.098,02 euro.
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PROGRES

Pagina web a proiectului,
www.castelintransilvania.ro, precum și
comunitățile Facebook create ajută la
conștientizarea demersurilor proiectului
într-un vast cadru comunitar. Aceste
platforme publice conțin descrierile a
300 de castele și conace precum și o bază
de date a experților.
În cadrul proiectului au fost inițiate
colaborări cu mai mulți experți din
domenii conexe subiectului castelelor,
cum ar fi atragerea surselor de finanțare,
turism și mobilizare comunitară, peisagistică, arhitectură precum și aspecte
juridice cu privire la retrocedări. Contribuția experților este un element cheie al
strategiei în curs de realizare.
Totodată, au fost organizate două
conferințe care au adunat laolaltă
experți, proprietari și administratori ai
castelelor și alte persoane interesate de
acest subiect.
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