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Povestea continuă!A fost odată...



A fost odată...

 
          Granturile SEE, un mecanism de finanțare prin care statele Norvegia, Islanda și Liechtenstein contribuie
la reducerea disparităților economice și sociale, promovează respectul pentru identitatea culturală. 
 
 

         Această broșură vă invită să descoperiți, prin intermediul unor povești, obiectivele de patrimoniu salvate
cu ajutorul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural. 
Ca în orice poveste, există forțe ale Binelui și forțe ale Răului, care se confruntă într-o încleștare finală,
după multe peripeții și obstacole.

     În povestea noastră, forțele Răului sunt uitarea, abandonul
și tăcerea în fața suferinței unei victime din  trecut. Victima este
trecutul unei comunități – castelele și conacele sale, casele
tradiționale, bisericile, meșteșugurile, jocurile populare, porturile
și istoria sa.

        O mulțime de eroi, deși vor rămâne anonimi, ne reamintesc
că moștenirea primită de la generațiile trecute ne definește
identitatea. Prin munca acestora, monumente de patrimoniu
au fost restaurate, și-au redeschis porțile pentru vizitatori și
expresii ale patrimoniului imaterial au fost digitizate.

    Patrimoniul cultural a fost astfel redat comunităților, cercetătorilor și publicului larg.
Ca în orice poveste, există o Zână care intervine în mod neașteptat și ajută eroii aflați în slujba forțelor
Binelui să izbândească. Prin Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și
natural s-au alocat aproape 18,5 milioane de euro unui număr de 28 de proiecte de restaurare și valorificare
a patrimoniului. 

Să le ascultăm povestea!

         Cu ajutorul finanțării nerambursabile, monumente de patrimoniu aflate în suferință, unele în prag de
distrugere ireversibilă, au prins din nou viață.



RESTAURARE 

Creşterea accesibilităţii publicului la valorile
multi-etnice din patrimoniul Muzeului ASTRA

Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu

Sibiu, un loc al toleranței interetnice și tradiției multiculturale. Muzeul Astra,
cu cele 300 de clădiri presărate pe 92 de hectare, atrage mii de vizitatori anual
datorită impresionantei colecții de monumente și de tehnică populară din toate
colțurile țării. 

Patrimoniu deschis.

 

Prin mijlocirea parteneriatului cu Muzeul South Trøndelag, Pavilionul Multicultural
a pus în oglindă istoria ilustrată a două mici comunități pescărești, una din
România, a doua, din Norvegia, pentru a regăsi arta viețuirii în comun. 

În anul 2016 a fost inaugurat Pavilionul Muzeal Multicultural, ce găzduiește peste
32.000 de obiecte, aparținând tuturor culturilor și minorităților din România.
Pavilionul impresionează prin echilibrul dintre modern și tradițional, fiind un model
de regândire a funcționalității spațiului muzeal. În cadrul proiectului au fost resta-
urate 18 monumente și peste 2.000 de obiecte reprezentative pentru diverse 
minorități. Dacă iei la pas suprafața întinsă a muzeului vei descoperi noua Cale
a Minorităților Etnice, un traseu cu 18 monumente, specifice ocupațiilor tradiționale
pe care le-au avut proprietarii lor – rudari romi, pescari lipoveni, morari șvabi,
olari secui, mineri maghiari. 

„Am ajuns într-un muzeu renumit peste hotare (ASTRA Sibiu, n.n.) în care am putut să
expunem lucrările și opincile noastre zburătoare.” Din acest meșteșug am înțeles că
tradiția trebuie păstrată în semn de respect pentru strămoșii noștri”.

Valentin Baciu, elev participant la atelierele de confecționat opinci, comuna
Brădeanu, jud. Buzău:
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Primăria Municipiului Slatina 

Atelierul Intercultural „Victoria”

În cadrul Săptămânii Interculturalității Rome au fost proiectate filme documentare

și artistice, au fost expuse fotografii ale comunității rome și invitații au dezbătut

istoricul interculturalității în Oltenia. 

Fostul cinematograf de pe Strada Lipscani din Slatina a fost restaurat și redat

comunității locale sub numele Atelierul Intercultural Victoria. Monumentul intrase

într-un proces de degradare și risca să se prăbușească, așternându-se astfel

uitarea peste o clădire altădată plină de viață, parte a memoriei și identității cultu-

rale locale. 

Atelierul Intercultural „Victoria” are acum o sală multifuncțională – sală de teatru,

de film, concerte, expoziții, conferințe. La subsol a fost amenajată o sală de expo-

ziții care păstrează specificul clădirii, iar curtea interioară are jardiniere, spațiu 

verde, fiind ideală pentru cafenele culturale. Noile sale funcționalități au fost con-

cepute în parteneriat cu  Fundația EVRIS ses din Islanda, fiind adoptate modele

de bună practică în administrarea patrimoniului multietnic.

Delia Grigore, antropolog: „De Sf. Marie am comemorat victimele rome ale scla-

viei și Holocaustului și am sărbătorit 160 de ani de la eliberarea romilor. Atelierul 

Victoria consemnează astfel un model de valorificare a tradiției interculturale”.

www.atelierul-victoria.ro
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Castelul a devenit astăzi muzeu al vieții transilvănene, prezentând viața oamenilor 
din această parte a țării. Aici s-au organizat cursuri de antreprenoriat pentru a pune
în valoare produsele și serviciile locale și cursuri de ghizi culturali. 

Ambrus Zsofia, restaurator: „Acest castel și reconstrucția lui este foarte
importantă pentru Secuime, pentru istorie, iar obiectele au fost reconstituite
după planuri vechi, originale". 

Iniţiativă de patrimoniu
Muzeul vieții transilvănene

Fundația Kálnoky

Un castel ridicat în secolul XVI, pe trei nivele, conservat în stil renascentist, însă
și cu influențe baroce și ale stilului englez, a stat 10 ani în paragină. După decenii
de neglijență, clădirea devenise o rană vie, a cărei suferință tăcută o știau doar 
oamenii locului

www.muzeulvietiitransilvanene.ro

S-au recondiționat stucaturile din sala mare, din logia renascentistă, s-a montat
ancadramentul de piatră din bastionul vestic, iar la subsol au fost realizate lucrări de
finisare a pardoselii din plăci ceramice. Cu multă migală s-a restaurat soba renascentistă
din teracotă verde din sala mare de la parterul castelului sau scara din fier forjat, balustrada,
un clavecin renascentist și diverse obiecte de mobilier turcesc. În exteriorul castelului s-au
restaurat aleile, acoperișul filegoriei de pe malul lacului, grădina barocă și structura de lemn
a pergolei de lângă lac. Vizitatorii pot afla aici și povestea unei piese orientale rare - un panou
de mashrabiya din Cairo datând din anii 1850 – 1860, folosit ca element de decor într-un spațiu
aristocratic.
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Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

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

Complexul Muzeal s-a înființat în anul 1950 în clădirea unei foste cazarme habs-
burgice, datând din 1898. Monumentul istoric găzduiește astăzi colecții
importante de etnografie, artă plastică, istorie și arheologie și științele naturii.
Proiectul de revitalizare a complexului muzeal a avut ca obiectiv readucerea sa
în atenția comunității, prin reamenajarea spațiilor de expunere și noi facilități mul-
timedia

 

Primii care s-au bucurat de rezultatele revitalizării complexului muzeal au fost
copiii din Bistrița, nelipsiți de la atelierele de desen, de confecționat păpuși și
spectacole de artă populară. Sălile de conferințe au devenit mai prietenoase cu
oaspeții și evenimentele găzduite de muzeu se bucură, în sfârșit, de un concept

 
modern de prezentare.

Alexandru Gavrilaș, Director Complex Muzeal: „Muzeul este o instituție a cunoaș-

terii, a regăsirii de sine dar aceste lucruri trebuie cultivate”.

www.reabilitaremuzeubn.ro

Restaurarea muzeului a inclus lucrări de renovare a cladirii si de reamenajarea curții
interioare, prevăzută cu o grădină urbană, în centrul căreia se află o biserică de lemn
înnegrit de vreme, în stil transilvănean. La subsolul clădirii s-a amenajat o sală multifuncți-
onală, un spațiu interactiv de creație și secția de științe naturale a fost regenerată.
Cele patru secții ale muzeului au fost integrate într-un concept modern, în care
vizitatorul va putea vedea, spre exemplu, piese din epoca bronzului aparținând
culturii Wietenberg, tezaurul monetar de la Șieu-Odorhei (secolele II – I î.Hr.),
costume populare românești, maghiare și săsești și multe alte comori ce așteaptă
să fie descoperite.
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Consiliul Județean Cluj

Conservare - restaurare și punere în valoare
a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer

Biserici din lemn înnegrit de vreme se înalță maiestuoase în liniștea dealurilor, cu mici
ochiuri tainice de geam. Sunt biserici tipice pentru nordul Transilvaniei, ridicate în se-
colul al XVIII-lea – albastrul picturilor, cu bârnele cioplite încheiate în cheotori netede.
Lăcașurile de cult îmbină elemente de unicitate arhitecturală de o valoare inesti-
mabilă.

În Biserica Cizer, undeva pe o grindă, stă scrijelită în lemn semnătura lui Horea, 

figură importantă a istoriei naționale. La Biserica lui Horea s-a adunat suflarea 

satului pentru Răscoala din 1784. Aici au bătut clopotele pentru Revoluția lui Avram

Iancu din 1848, aici s-au rugat sătenii pentru Marea Unire din 1918. 

 �

Dana Postolache, restaurator: „La Petrindu am avut revelația privirilor celor

pictați de zugravul Dimitrie Ispas din Gilău, cel care, având conștiința de autor

s-a semnat pe strana din naosul bisericii. Restaurarea picturii murale a fost un

gest continuu de comunicare într-un sens circular cursiv, cu generații cu o pu-

ternică legătură de suflet cu dumnezeirea”. 

Biserica din lemn CIZER 

Biserica din lemn PETRINDU 

Picturile din Biserica Petrindu datează de la 1835 și poartă semnătura lui Dimitrie

Ispas de la Gilău, unul dintre cei mai cunoscuți zugravi ardeleni ai vremii. 

Picturile religioase sunt de un rafinament care te transfigurează. Îngeri, sfinți, stele

simbolul crucii, elementele decorative, lemnul, urmele lăsate de penel ne readuc 

sacrul într-o formă tulburătoare.

www.woodenchurchesofcluj.com
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Consiliul Județean Alba

MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei
revitalizează o clădire monument istoric
restaurată în Alba Iulia

Pe zidul Muzeului Museikon în stil baroc, a cărei datare se pierde în timp undeva
pe la 1731, se pot vedea urmele castrului roman de la Apulum. O parte a clădirii
monument istoric a aparținut edificiilor romane. Lucrările de restaurare au scos la
iveală și elemente caracteristice perioadei medievale, datând din secolele XVI-XVII.

Muzeul are o vastă colecție de icoane, cele mai vechi datate la 1539, documente,
rarități bibliofile, gravuri. Volume care au aparținut Sfântului Antim Ivireanul sau
Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, volume care, cândva, filă cu filă au fost
răsfoite sub privirile lor. Printre ele se află primul abecedar românesc, Bucovna
tipărită la Alba Iulia la 1699, catehismul intitulat „Pâinea pruncilor”, tipărit la 1702,
o gravură publicată la 1705 ce o arată pe Maica Domnului. Peste 5.000 de bunuri
culturale au fost digitizate. Museikon reunește o colecție impresionantă formată
din cele mai vechi icoane românești, unele pictate la 1539 într-un atelier din Mol-
dova, la comanda nobilului Luca din Urisiu. Astăzi, aceste icoane de o valoare
inestimabilă, aflate în colecția Museikon, vor întregi bogăția istorică a centrului
istoric al Albei, orașul Marii Uniri. 

Ziduri pline de istorie.

Dragoș Ursu, student teologie: „Muzeul își propune să dea viață patrimoniului de
lângă noi, cartea veche, dar mai ales icoana, cu care ne întâlnim în cotidian. Am avut
ocazia să lucrăm în atelierul de pictură și cu o piesă de rezistență a proiectului: repli-
ca unei tiparnițe de secol XVIII, la care am tipărit icoane și cuvinte cu litere slavone.
N-am putut fi decât impresionat.”

www.museikon.ro
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Fundația Mihai Eminescu Trust

Centru de interpretare a culturii tradiţionale Alma
Vii – Restaurare şi refuncţionalizare a incintei fortificate

Biserica săsească din Alma Vii a străbătut timpul, a vegheat asupra destinelor ge-
nerațiilor trăitoare pe aceste meleaguri. Impregnată de istorie, de poveștile oame-
nilor, de rugăciunile lor, impregnată de muzică, de vocile preoților. Se înalță și 
astăzi pe o colină a satului Alma Vii, atestat pentru prima dată la 1298, în „Herritus
de Alma sacerdotes”.

Proiectul de restaurare a salvat incinta și cele patru turnuri de la o stare avansată
de degradare. Ultimele măsuri de conservare fuseseră luate în 1966 și, de atunci,
orga sa barocă a vibrat rareori în biserica ce veghează satul. Consolidarea și res-
taurarea s-a realizat cu ajutorul meșterilor din sat, folosindu-se materiale și tehnici
tradiționale, astfel încât lucrarea să respecte rigoarea conservării prudențiale.

Proiectul a beneficiat de expertiza Institutului Norvegian pentru Cercetarea Patri-
moniului Cultural, în special în privința valorificării descoperirilor arheologice.
Particularitatea proiectului de restaurare a incintei fortificate din Alma Vii constă
în dimensiunea sa participativă. Înainte de începerea lucrărilor, comunitatea locală
a fost consultată, iar opiniile exprimate au fost incluse în planul de restaurare.
În turnuri au fost amenajate mici spații muzeale, în care te întâmpină sași, români,
romi și maghiari surprinși în toiul muncii cu unelte tradiționale. Un spațiu destinat
atelierelor pentru copii a fost amenajat, fiind folosit de comunitate pentru a transmite
mai departe meșteșugurile păstrate.

www.almavii.ro
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Primăria Municipiului Hunedoara

Moștenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor
www.casabreslelor.ro

Astfel și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic domnița Ana... Cu toate acestea, amintirea
ei și a poveștii de dragoste în care a fost implicată a supraviețuit veacurilor, fiind una
din legendele cele mai apreciate ale Castelului Corvinilor.

În timpul campaniei de cercetare arheologică preventivă din cadrul lucrărilor de
restaurare a fost descoperit scheletul unei femei. Aceasta era depusă pe spate,
în colțul format din intersecția zidului incintei Curții Husarilor cu cel al Casei Breslelor.
Cei care cunoșteau legendele locului au crezut în primul moment că este vorba de
mormântu l  unei  domni țe,  a junsă de fur ia  soțu lu i  ș i  după moarte. 
Această legendă, din istoria Castelului Corvinilor, îi are în prim plan pe castelanul și
comitele suprem al Hunedoarei Ioan Török. Se spune că în timpul unei campanii
militare, acesta află că soția lui Ana, avea o aventură amoroasă cu căpitanul
garnizoanei Castelului. Ca urmare, soțul furios se întoarce degrabă la Hunedoara,
unde ordonă decapitarea celor doi în curtea Castelului. Conform uzanței vremii,
soțul sau cineva din familia femeii trebuia să o execute. Ultima sa dorință, aceea
de a fi decapitată de soțul ei, nu a fost respectată, această sarcină fiind îndeplinită

de un prizonier turc.

Casa Administratorului, monument istoric din ansamblul Castelul Corvinilor, a fost
restaurată cu sprijinul Granturilor SEE, devenind astăzi Casa Breslelor. Aceasta
găzduiește patru ateliere tematice (cizmar, tăbăcar, țesător și cojocar), o expoziție
de numismatică și un atelier de batere a monedelor.
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Consiliul Județean Dâmbovița 

Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu,
Comuna Vulcana Pandele, Județul Dâmbovița

La începutul anilor 1900, Gabriel Popescu, un mare artist gravor și profesor la
Școala de Belle Arte din București, ridică o casă după planurile unui prieten arhitect.
Uitată și abandonată în tumultul tranziției, casa-atelier a fost restaurată și repusă pe

 

Casa-atelier adăpostește o presă unică în țară, cu doi cilindri acționați printr-o ma-
nivelă, presă pe care atelierele din Școala de Belle Arte nu o aveau. Instrumentele
de gravură sunt tot în atelier, pregătite parcă pentru tot procesul laborios al gra-
vurii în acvaforte sau în dăltiță.

harta iubitorilor de arte plastice.

Elena Diaconu, restaurator: „Lucrez aici de 14 ani, sunt restaurator și o fiică a
satului. În fiecare an am auzit că atelierul va fi restaurat, însă lucrările s-au finalizat
când s-au împlinit 150 de ani de la nașterea artistului. În acest atelier, Gabriel
Popescu își gândea și își realiza gravurile, fie opere originale, fie gravuri de inter-
pretare a unor picturi și sculpturi ale unor artiști consacrați.”. 

www.casaateliergabrielpopescu.ro

Un exemplu de o frumusețe aparte îl reprezintă portretul „Fată din Vulcana Pandele”
al Ilincăi Porojan, realizat între anii 1914-1915,un desen în cărbune. Totodată, despre
portretul regelui Carol I s-a spus că ar fi celmai reuşit dintre ele şi, de aceea, majestatea
sa ţinea să-l aibă mereu pe masa de lucru. Mobilierul înnegrit de vreme a fost realizat
după schițele acestuia, fotografii de la Paris, din București, din diverse locuri. Obiectele
lui de artist de la plăci, presa, cărbune, recipiente, colburi colorate, cerneluri, penițe te
îndeamnă să ți-l imaginezi stând în curte și vorbind despre artă în vreme ce seara se
lăsa peste sat.
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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

În Turnul Sudic, restaurat și reamenajat, poate fi admirată statuia cioplită în lemn
a Maicii Domnului, o copie a „Immaculata din Freising”. Tot în Turnul sudic mai pot
fi văzute sculpturi reprezentându-i pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, picturi vechi de
secol XVIII dispuse în altarul principal în stil baroc, situate în sanctuar și copii ale
unor basoreliefuri amplasate deasupra contraforților, sculpturi pe fațada exterioară
 

Clopotele Catedralei Sfântul Mihail din Alba Iulia, poarta, arcadele, interiorul sobru,
dar îmbogățit cu toate elementele și simbolurile religioase, bolțile, arcuirile, orga,
frescele – un monument de arhitectură romanică, o moștenire istorică de o valoare
inestimabilă. Este cea mai veche catedrală din România, dar și cea mai lungă, având
93 de metri în lungime. Catedrala în forma ei actuală a fost ridicată la începutul seco-
lului al XIII-lea, în stilul romanic târziu și gotic timpuriu la care meșteri din Europa
Central-Vestică și-au pus toată măiestria.

În cadrul proiectului a fost instalat un ascensor pentru persoanele cu dizabilități, care
deschide către panorama Cetății Carolina, o perspectivă aflată la 28 de metri înălțime.
Deschiderea Porții de Sud a Catedralei redă mai adânc frumusețea acestei catedrale
cu ziduri albe și turnuri, cu ogive prin care lumina intră în interiorul boltit.

estică a transeptului. 

www.romkat.ro
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Clasat ca monument istoric în anul 1955, Conacul Benedek a beneficiat de reparații
minore abia la începutul anilor 1990. Date fiind vechimea și structura sa de lemn,
conacul se afla într-un risc iminent de colaps. Lucrările de restaurare au vizat păs-
trarea tuturor elementelor originale ce puteau fi conservate prin utilizarea de tehnici
identice cu cele din epocă, iar munca de voluntariat a comunității a fost semnificativă. 
Conacul lui Benedek Janos trăiește astăzi datorită comunității, o comunitate mică,
cu un puternic simț identitar. Devenit Casa Creației Populare, conacul își întâmpină
oaspeții la poarta ridicată de Benedek Janos în 1840, așa cum indică timpanul casei.
Stilul baroc rural, măiestria acoperișului curbat, podul prin care lumina pătrunde prin
ochiurile acoperișului, fațada centrală originală te invită să reconstruiești în minte

Primăria Municipiului Gheorgheni

Conservarea și revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni

La Conacul Benedek au loc „Înmormântarea Fărșangului” (Alungarea iernii), Programul
de Încondeiere și Vopsire a Ouălor de Paști, expoziții populare, șezători la care femeile
cos în stilul de demult. O colecție de 2.500 de ouă încondeiate din toate zonele țării,
țesături populare și 350 de costume populare mărturisesc vrednicia meșteșugurilor
străvechi.

istoria vieții unei comunități.

Irina Kis Portik, director Casa Creației Populare: „Conacul Benedek este un
lăcaş pentru predarea şi păstrarea cunoștinţelor populare în aşa fel încât cele
începute şi continuate acum un sfert de secol să se poată îmbogăți”.

www.conacbenedek.ro
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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

 
Cu ziduri înalte, albe, cu acoperișurile negre, solemne, Biserica fortificată Dârjiu
are porțile deschise pentru oricine dorește să îi treacă pragul. Tavanul înalt, cande-
labre cu brațe metalice, liniștea, răcoarea trecutului îmbie vizitatorii să admire un
obiectiv inclus în Patrimoniului Mondial UNESCO.

Alături de restaurarea frescelor vechi de 600 de ani, în curtea bisericii unitariene
se poate vedea un spațiu muzeal intercultural, cu obiceiuri de depozitare și tradiții
ale locului. Și astăzi se păstrează faimoasele cuie unde țineau familiile satului
slănina, un obicei păstrat din 1720. Aceste cuie nu se vând și nu se înstrăinează,
ele se moștenesc din tată-n fiu, la fel ca multe alte obiecte expuse în curtea bisericii.
Expoziția de fotografii despre momentele importante din istoria celor șase secole
vorbește tăcut despre viața celor care au trăit aici.

Privirea îți este captată de frumusețea frescelor. Pictate la 1419, ele au fost resta-
urate cu multă migală, cu modestia restauratorului a cărui răbdare este pe măsura
pasiunii, iubirii și respectului pentru trecut. Frescele deschid o fereastră în trecut,
iar cele de la Dârjiu reprezintă fie scene istorice, fie scene religioase, precum con-
vertirea Sfântului Pavel și Arhanghelul Mihail. Biro Rozsa se simte norocoasă pentru
că a putut aduce la viață frescele de la Dârjiu. Pentru ea a fost o experiență memo-
rabilă. Restaurarea înseamnă răbdare, dăruire, încăpățânare și un imens respect
pentru lucrarea în original.

www.1419.ro
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DIGITIZARE 

Universitatea din București

Digitizarea documentelor medievale din Arhivele
Naționale ale României

„I pak dau ştire domnie tale za lucrul turcilor”, începe prima misivă păstrată în limba
română, celebra Scrisoare a lui Neacșu din Câmpulung către Johannes Benkner,
judele Braşovului. Scrisă în iunie 1521, scrisoarea descoperită în 1894 marchează
în conștiința națională un puternic reper identitar, certificatul oficial de naștere al limbii
române.

Restaurarea a peste 1.000 de hrisoave din secolele XII-XVI a salvat de la pierdere
ireversibilă un fond arhivistic esențial pentru istoria Evului Mediu românesc. 

Scrisori și danii ale domnitorilor Țărilor Românești, hrisoave administrative și ecle-
ziastice, fonduri ale familiilor nobile sunt acum accesibile cercetării online. Noi studii
și cărți privind istoria medievală se pregătesc, cu ajutorul acestui proiect, să vadă
lumina tiparului.

 

Dorel Țuinea, cercetător: „Acum pot spune cu certitudine că pentru mine proiec-
tul acesta a fost o adevărată școală: nu doar de paleografie, ci și de metodologie
 a cercetării istorice, în general, și a istoriei medievale în special”.

www.arhivamedievala.ro

Prin proiect, din fondul Arhivelor Naționale ale României, peste 50.000 de documente
medievale au fost digitizate și publicate online, pentru a facilita cercetarea.

Cele mai cunoscute documente medievale, precum Scrisoarea lui Neacșu sau
Învățăturile lui Basarab, sunt predate acum în școală și fac parte din zestrea
comună de cunoștințe. Semnificația lor este de a consacra primele semne ale
identității naționale.
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO.

Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor

dacice din Munţii Orăştiei

 

Cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost introduse în lista Patrimoniului Mondial

UNESCO în anul 1999. Săpăturile arheologice au adus la lumină un tezaur fascinant

de obiecte dacice – vase ceramice, podoabe de argint, unelte din bronz și sticlărie. 

Printre obiectele digitizate se află celebra Matriță a bijutierului din Sarmizegetusa,

o piesă din bronz de 2.000 de ani vechime, descoperită recent și expusă la Muzeul

Spațiul muzeal a fost redefinit prin tehnologia realității augmentate. Astfel, paginile

trecutului sunt traduse într-un nou limbaj, în care valoarea educativă a trecutului se

îmbină cu predispoziția naturală pentru joc.

Civilizației Dacice și Romane din Deva. 

Proiectul de digitizare a artefactelor dacice și de reconstituire în format 3D a cetăților

dacice din Munții Orăștiei reprezintă o aventură interdisciplinară unicat în peisajul

muzeal din România. În sălile multimedia găzduite de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din

Cluj-Napoca, vizitatorul interacționează cu obiecte de peste 2.000 de ani vechime,

se plimbă virtual pe aleile cetăților dacice și poate reconstitui, cu ajutorul ochelarilor 3D,

viața cotidiană într-o cetate dacică. 

www.dacit.utcluj.ro/proiect
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Universitatea din București

RAR – Recuperarea Anglisticii în România

Proiectul de digitizare a unor volume de referință din istoria anglisticii constituie o
piesă mică dintr-un puzzle prea puțin investigat și cunoscut. Tradițional, România,
aflată la marginea Europei, și-a cultivat elitele în Europa continentală, și-a îmbogățit
limba prin împrumuturi din rădăcina comună a limbilor desprinse din latină însă a privit
mereu înspre Marea Britanie, spre literele și civilizația anglo-saxonă.

Comerțul intelectual cu insula Marii Britanii a debutat devreme, primul cărturar
român tradus în engleză fiind Dimitrie Cantemir. Volumul său Istoria creșterii și
descreșterii Imperiul Otoman a apărut în 1736 și a influențat generații ulterioare
de istorici britanici. Primele traduceri din engleză în română au fost poemul lui Byron,
Manfred, apărut în 1843 prin grija lui C.A. Rosetti și romanul Robinson Crusoe, de
Daniel Defoe.

Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca

Cultură şi Natură în Transilvania: Trecut şi Viitor

Cercetarea multidisciplinară a patrimoniul regional constituie prima etapă în vederea

elaborării unei strategii coerente, pe termen lung a valorizării patrimoniului cultural și

natural. Zona Sălaj, aflată în nord-estul Transilvaniei, a beneficiat de un ambițios

program de cercetare ce instituie un model de bune practici. O echipă alcătuită din

etnografi, sociologi, arheologi și ecologi a finalizat o amănunțită muncă de teren,

investigând o zonă multiculturală unde conviețuiesc de români, maghiari, slovaci și

romi.

 

Cercetarea a beneficiat de expertiza colegilor norvegieni de la Muzeul Universității

din Bergen și de la Asociația Nordică de Film Antropologic, precum profesorul Frode

Storass și antropologul Ralph Veraart.

Cel mai important document, rezultat al reflecției comune asupra specificului zonei,

este Strategia de management integrat a valorilor de patrimoniu. Extinderea rețelei

de muzee locale, valorizarea patrimoniului arheologic (precum cetatea dacică de la

Marca), includerea unor obiective arhitecturale în Lista monumentelor istorice (precum

Biserica Romano-Catolică din Crasna), stimularea turismului cultural și de patrimoniu

figurează pe lista soluțiilor identificate. 

Frode Storass, profesor: „Studenții români au avut ocazia să filmeze un eveni-

ment major – culegerea strugurilor într-o vie. Ei s-au familiarizat cu detaliile

tehnice ale filmării. Am avut o cooperare fructuoasă cu toți partenerii și proiectele

noastre viitoare au o fundație solidă”.

www. recuperareaanglisticii.ro www. cultureandnature.ro

Cititorii profesioniști și cercetătorii au la dispoziție o platformă online, de unde pot descărca
dicționare și opere de referință ale literaturii engleze și criticii literare din patrimoniul Bibliotecii
Academiei Române.
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Asociația Excelență prin Cultură

Medievalia - Texte fundamentale ale culturii române medievale

Gheorghe Chivu, academician: „Cercetarea fondurilor de carte veche păstrate

în marile biblioteci din România este o activitate ştiinţifică de strictă specialitate,

ce presupune cunoştinţe filologice bine asimilate, o bună iniţiere în istoria scrisului

românesc, în istoria literaturii, a artei, a culturii noastre vechi, în general. Proiectul

Medievalia, în cadrul căruia au fost scanate cele mai importante şi, adesea, cele

mai reprezentative manuscrise vechi româneşti păstrate în fondurile Bibliotecii

Academiei, va permite nu doar impulsionarea cercetării manuscriselor româneşti

importante, ci şi promovarea patrimoniului nostru cultural”. 

Biblioteca Academiei Române include o colecție de cărți și manuscrise medievale

de o semnificație covârșitoare pentru patrimoniul culturii române. În cadrul proiectului

Medievalia, 60 de cărți din secolele XV-XVII au fost digitizate și oferite publicului de

specialitate pentru a facilita cercetarea.

Scrise în română, greacă și slavonă, fondul de carte digitizat este alcătuit din cărți

liturgice, de o magică frumusețe, manuscrise slavone, mărturii ale măiestriei cali-

grafilor și vieții spirituale de la curțile domnești, lucrări de morală creștină scrise de

înțelepții epocii, cronicile Moldovei și Țării Românești și literatură română veche.

Grație acestei arhive digitale, publicul larg poate admira online prima operă versi-

ficată a literaturii române, celebra Psaltire a lui Dosoftei, manuscris pe care se află

autograful mitropolitului Moldovei. Destinul acestei scrieri dublează tragedia desti-

nului personal. Psaltirea a fost publicată în străinătate, după exilul lui Dosoftei în

Polonia și a circulat numai în medii restrânse. 

www.medievalia.com.ro
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Centrul de Cultură al Județului Covasna

Meșteșuguri tradiționale din Secuime – revitalizare

prin digitizare și promovare

Proiectul de revitalizare a meșteșugurilor din zona Trei Scaune exploatează din

plin tehnologia actuală, fiind primul care oferă vizitatorilor un muzeu virtual al

uneltelor din trei ateliere nefolosite și o hartă digitală cu localizarea acestor vete-

rani ai tradițiilor uitate. Strategia de revitalizare a meșteșugurilor propune soluții

concrete de valorizare a artei lor, în principal prin intermediul atelierelor tematice

și a târgurilor de produse tradiționale și suveniruri.

Meșteșugurile tradiționale reprezintă partea cea mai vulnerabilă a patrimoniului

imaterial. Procesul natural de industrializare a substituit mare parte din valoarea

economică a muncii meșterilor. Migrația din mediul rural a depopulat satele și

vechii artizani trăiesc izolat, fără a-i deprinde pe alții în tainele muncii lor.

Proiectul de revitalizare a meșteșugurilor din Secuime se numără printre puținele

inițiative locale de a salva istoria unor ocupații relicte, dintre care unele s-au pierdut

definitiv în Europa – cărămidăria, țiglăria, arderea varului și cărbunilor de lemn.

În microregiunea Trei Scaune din județul Covasna, subzistă în jur de 1.000 de

meșteșugari, care păstrează arta vie a 43 de meșteșuguri. Dibăcia lor a fost înre-

gistrată într-o serie de video-documentare, prezentate ulterior tinerilor din școli și

distribuite în mediul pre-universitar. 

www.mestersegek.ro
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Asociația de Dans Popular a Maghiarilor din România

Roots in Our Moves – Patrimoniul cultural imaterial
digitizat al minorității maghiare din România

Prin proiectul realizat de Asociația de Dans Popular a Maghiarilor din România, o
serie impresionantă de tradiții folclorice specifice din Transilvania a fost digitizată.
Peste 200 de ore de înregistrări cu dansuri și cântece populare (Fecioreasca,
Ceardașul, Învârtita) au fost recuperate ca elemente de patrimoniu imaterial. O
colecție multimedia virtuală stă la dispoziția celor interesați de artele populare ale
minorității maghiare, materiale înregistrate cu virtuozi ai comunității. Roots in our
Moves este un model de revitalizare a folclorului la nivel local.

România este reprezentată în lista patrimoniului imaterial UNESCO prin cinci tra-
diții și ritualuri, respectiv Călușul, Doina, meșteșugul ceramicii de Horezu, Colin-
datul în ceată bărbătească și Dansul Flăcăului.

Dansul Flăcăului, cunoscut și sub numele Feciorescul de Ticuș, este practicat ca
un dans tradițional pe deplin multicultural. Românii, maghiarii și romii din Transil-
vania îl joacă deopotrivă de secole și recunoașterea sa în lista UNESCO a patri-
moniului imaterial îi reconfirmă valoarea. Dansul a fost atestat pentru prima dată
în 1543, fiind descris de un călător german în Transilvania. Dansul Flăcăului este
un dans care solicită o mare virtuozitate, cu bătăi de picioare în contratimp și în
pinteni, cu particularitatea unei tehnici de lovire a picioarelor cu palma. Răspândit
în Transilvania, Dansul Flăcăului se învață și se transmite în familii de „mari jucăuși”,
având un coordonator experimentat.

VALORIZARE 
www.folkmedia.ro

Asociația pentru Protejarea și Promovarea Castelului Corvinilor din Hunedoara

RROMANE PARAMÌĆA (POVEŞTI ROME) - inventariere
şi măsuri de conservare a patrimoniului imaterial rom
din regiunea Hunedoarei

Patrimoniul imaterial al minorității rome ascunde povești și tradiții puțin cunoscute
p u b l i c u l u i  l a r g  ș i  d e s e o r i  o c o l i t e  d e  c e r c e t a r e a  e t n o g r a fi c ă . 
Asociația pentru Protejarea și Promovarea Castelului Corvinilor a alcătuit un inven-
tar al patrimoniul imaterial rom din Hunedoara și a finalizat o micro-cercetare etno-
grafică a comunității rome. 

www.povestirome.ro
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În proiect s-au organizat ateliere tematice dedicate meșteșugurilor tradiționale
rome. Activitățile dedicate patrimoniului imaterial al romilor au fost popularizate
cu ajutorul expozițiilor itinerante de fotografie, târgurilor și atelierelor de prezentare
a meșteșugurilor tradiționale, precum și spectacolelor de dans și muzică romă.



Silviu Neguț, profesor: „Am avut marea șansă și onoare să cunosc acest cute-

zător aparte, un om minunat, un excelent povestitor de ascultat ‹‹la gura sobei››.

Dumitru Dan a fost, cred, printre altele, cel mai bun ‹‹ambasador›› al României,

călătorind în costum național și opinci. Toată gratitudinea mea pentru cei care au

inițiat și dus la bun sfârșit proiectul”.

Muzeul Județean Buzău

Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci

Un personaj pe cât de exotic, pe atât de uitat, Dumitru Dan a fost primul globe-trotter

român care a făcut înconjurul lumii pe jos. Călătoria sa a debutat la Paris, fiind orga-

nizată de Touring Club de France. Dumitru Dan a rămas singurul care a încheiat

periplul în jurul pământului, străbătând, pe jos, peste 100.000 km. A rămas în istorie

ca un exemplu de curaj și hotărâre, tărie de caracter și dorință de a învinge. A străbătut

pe jos 74 de țări din 5 continente și a trecut prin 74 de orașe ale lumii.

Detaliul fascinant al acestei aventuri este că ocolul Pământului s-a făcut în port tradițional

românesc și în opinci. 437 de perechi de opinci i-au purtat pașii lui Dumitru Dan în jurul

lumii, din Alaska până în Argentina și America.  Pentru a-i celebra spiritul de aventură, Muzeul

Județean Buzău a instituit o expoziție permanentă Dumitru Dan. În cadrul proiectului s-au

organizat ateliere despre meșteșugul realizării opincilor, s-au digitizat bunuri de patrimoniu

ale colecției ce îi poartă numele și au fost reconstituite dansuri din patrimoniul imaterial, incluse

în lista UNESCO, precum Doina și Călușul, despre care mărturiile epocii ne spun că au fost

prezentate lumii în destinațiile aventurii lui Dumitru Dan.

www.dumitrudan.muzeubuzau.ro
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Icruș Florea, meșteșugar: „Bunicul și tata au fost argintari dar eu am învățat
singur meseria. Când pun cercei unei femei frumoase, mă gândesc la forma
bijuteriei. Cerceii scot în evidență frumusețea femeii. Sunt mândru de ceea ce
fac și sper, într-o zi, să predau mai departe ceea ce știu”.

Comunitatea Armână din România – filiala București

Anveatsã Armãneashti

Proiectul „Învață Armânește!” este o premieră pentru comunitatea armânilor din
România,  distins cu Premiul Societății Civile în 2015. Pentru prima dată, cei apro-
ximativ 200.000 de armâni au acces la o platformă de e-learning, metodele de pre-
dare la distanță facilitând accesul la un instrument modern de învățare. Armâna,
ca parte a patrimoniului imaterial lingvistic, se află într-un real pericol de dispariție,
din pricina contextului istoric al Balcani lor și  dispersări i  populaț iei. 
În cadrul proiectului „Învață Armânește!”, s-au elaborat primele manuale pentru
ciclurile de inițiere în armână și 10 audio-book-uri de susținere a activității de predare.
Bucuria limbii împărtășite a fost întregită de redescoperirea portului popular și tra-
dițiilor armânești. Au fost confecționate 12 costume tradiționale, purtate la evenimente
semnificative ale comunității, între care Sărbătoarea Sf. Dumitru.

 
Dimitris Alexandru Farini, tânăr participant la cursul de armână: „Primele
cuvinte în armânește le-am învățat de la mama – Aesta iasti haraua mea!
(‹‹Asta-i bucuria mea!››) Vorbesc limba armânească cu bunicii și părinții.
De ce e important? Pentru că limba armânească sunt eu.”

Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa

Cultura Romă: Conservarea și revitalizarea meșteșugurilor

 
Un eveniment de popularizare a tradițiilor și meșteșugurilor rome – Shukar Fest s-a
impus deja în conștiința publicul urban, ajungând la cea de-a IV-a ediție. La București
și în Centrul istoric al Sibiului, expoziția Shukar Fest a adus meșteri fierari, argintari,
rudari, cărămidari, lingurari, hămurari, care și-au prezentat produsele artizanale.
Integrarea romilor începe prin redarea sentimentului lor de apartenență și identitate
culturală.

Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa a creat o platformă online de-
dicată meșteșugurilor specifice comunității rome. 

www.romaculture.ro www.anveatsaarmaneashti.com
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Asociația „Daniel Kastély Egyesület”

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

Proiectul Living Castle celebrează cultura vie, creația autentică și originalitatea.

Astăzi, poți să pășești din încăpere în încăpere reconstituind povestea acestui castel
unic, readus la viață de Lilla Racz. Castelul Daniel, cu o istorie de aproape 400 de ani,
păstrează picturile murale renascentiste cu teme laice ale familiei Daniel de Vârghiș,
unice în Transilvania. Proiectul Living Castle celebrează cultura vie, creația autentică
și originalitatea. La Castelul Daniel s-au organizat tabere de creație, fotografi, artiști
plastici și istorici ai artei descoperind istoria acestui loc și conribuind, prin creațiile lor,
la expozițiile permanente deschise aici. O parte din rodul muncii lor, picturi sau fotografii,
și-au găsit locul în camerele pentru oaspeți sau în grădina Castelului. 
Proiectul Living Castle ilustrează conceptul de rezidență artistică internațională,
valorizarea unui monument istoric adaptat mobilității artiștilor din diverse colțuri
ale lumii. De pe pereții săi, o veche familie nobiliară este martorul tăcut al creației
artistice. Castelul a renăscut, patina zidurilor sale vechi întâmpinând musafirii veniți
de departe.

Cândva sala de bal era luminată de lumânări, muzica îi învăluia pe invitații de la
castel, aerul intra prin ferestrele înalte aducând mirosul pădurilor din împrejurimi.
De altfel, localnicii numesc zona drept Ținutul Pădurilor.

www.1680.ro
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Fundația Mihai Eminescu Trust

Traseu cultural „Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu”

Mălâncrav este o comunitate multietnică de 1.100 de români, maghiari, sași și romi,
fiind o destinație turistică în sud-estul Transilvaniei, în apropierea Sibiului. Este un
sat apreciat de vizitatori pentru peisajele idilice și patrimoniului său multiconfesional. 
Aici se pot admira o Biserică Evanghelică fortificată din secolul XIV, o biserică orto-
doxă înălțată la începutul anilor 1700 și o biserică romano-catolică, construită la ordi-
nul contesei Haller Susanna pentru comunitatea de maghiari. În mica așezare s-au
păstrat meșteșuguri străvechi și tehnici tradiționale, locuitorii fiind apreciați pentru
măiestria lor în dulgherie, cărămidărie, croitorie și împletitul din fire naturale. 
În cadrul proiectului, Fundația Mihai Eminescu Trust a documentat patrimoniul ima-
terial al comunității și a organizat ateliere demonstrative cu meșteșugari săteni apar-
ținând tuturor etniilor, ilustrând un model de conviețuire organică. Un tur virtual al
traseului cultural din Mălâncrav, disponibil online, a fost creat pentru a convinge tre-
cătorii prin zona Sibiului să poposească câteva ceasuri în casele tradiționale sau în
atelierele meșteșugărești.

www.malancrav.ro
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DOCUMENTARE

Grupul Pont

Castel în Transilvania, strategie și modele de dezvoltare

Strategia elaborată de Grupul Pont, Castel în Transilvania, este monografia cea
mai completă dedicată valorizării și conservării castelelor și conacelor din Transilvania,

 
Strategia Castel în Transilvania este un document necesar proprietarilor de castele
și conace din România. În proiect s-au redactat fișe documentare pentru 300 de castele,
incluse ulterior într-o aplicație pentru telefon mobil, care oferă turiștilor o hartă interactivă
a castelelor din Transilvania. În același timp, autorii documentului strategic propun autorităților
centrale și locale soluții concrete de conservare și revitalizare a patrimoniului cultural. 

unde se găsesc aproximativ 600 de astfel de monumente.

www. castelintransilvania.ro
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Primăria Municipiului Turda

Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea
economică a centrului istoric al Municipiului Turda

Stadiul actual al cercetării patrimoniului cultural în România nu reflectă bogăția
arhitecturală a moștenirii istorice. Planurile de restaurare și revitalizare a patrimo-
niului cultural sunt, uneori, întârziate în lipsa actualizării informațiilor despre o-
biectivele aflate într-o stare precară de conservare.

Cercetarea încheiată de autoritățile municipale din Turda a adresat două probleme
stringente ale patrimoniului cultural local – dezvoltarea centrului istoric al orașului
și intervențiile asupra monumentelor istorice. Vechile centre istorice au trecut,
deseori, prin intervenții agresive în această perioadă de tranziție, peisajul urban
având deseori de suferit atat din cauza atât a vidului de legislație, cât și a lipsei regle-
mentării. În cadrul proiectului s-a elaborat o strategie pentru revitalizarea centrului
istoric și un ghid practic de întreținere a clădirilor de patrimoniu, ambele fiind modele
de bune practici pentru autoritățile locale.

www.centrulistoricturda.ro

Povestea continuă!
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