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CUVÂNT ÎNAINTE
Municipiul Oradea, oraş cu o veche şi solidă istorie 
culturală aflată la interferenţa între două mari „plăci tec-
tonice culturale”, Occidentul şi Orientul european, a găsit 
oportun să îşi redefinească poziţia în mecanismul cultural 
regional, naţional şi european, crezând în capacitatea de 
regenerare a vechilor sale experienţe culturale,  dar şi în 
capacitatea culturii de a da o nouă şi atractivă dimensiune 
identităţii orădene.
Într-o ţară europeană, dar mai ales într-un oraş cu o 
puternică amprentă culturală europeană, interculturală  
şi cu o încărcată istorie precum este Oradea, necesi-
tatea gestionării şi modernizării actului cultural, acum la 
răspântie de vremuri şi lumi este necesar. Investiţiile în 
cultură şi în educaţie sunt investiţiile celei mai sigure în 
viitorul acestui oraş, căci “Fiecare om pe care îl educăm 
este un cetăţean pe care îl câştigăm”.

Primar al Municipiului Oradea
Ilie Bolojan

Nagyvárad, a nyugat- és kelet-európai kultúrkör „törés-
vonalában” elhelyezkedő, nagy múltú és erős kulturális 
hagyományokkal rendelkező város elérkezettnek látta 
az időt, hogy felülvizsgálja és újrahatározza regionális, 
országos és európai környezetbe helyezett művelődési 
mechanizmusát, lévén hogy bízik a régi kulturális 
tapasztalatainak megújulási lehetőségeiben, de abban 
is, hogy közművelődési kapacitása új, vonzóbb töltettel 
gazdagíthatja a váradi önazonosságot.
Egy európai országban, de különösképpen egy olyan 
erőteljes európaiságú interkulturalitással és gazdag 
történelmi hagyományokkal rendelkező városban, 
mint Nagyvárad elengedhetetlen a művelődési élet 
korszerűsítése és megfelelő kezelése most, múltnak és 
jelennek, a különböző kultúrköröknek a metszéspontjá-
ban. A közművelődési és oktatási befektetések jelentik a 
város jövőjének legbiztosabb alapköveit, mivel „mindenik 
kiművelt elme egy-egy jövendőnek megnyert embert 
jelent.”

Nagyvárad Polgármestere
Ilie Bolojan
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Acum zece ani ne-a vizitat pentru câteva zile renumitul istoric de artă din 
Frankfurt Karl Schlögel. Încântat de patrimoniul arhitectural bogat al oraşului 
a scris acasă un amplu şi bine documentat eseu despre art nouveau cu titlul 
„Oradea, sau minunile simultaneităţii ale oraşelor Europei de Est şi Mijlocie”. 
Având ochiul format, pe lângă valorile oraşului nostru vizitatorul a remarcat şi 
problemele din ce în ce mai acute. A scris foarte entuziasmat despre ceea ce 
a văzut, dar nu şi-a reţinut nici experienţele regretabile. „Dar e bine de ştiut: 
cândva aici a fost Europă. Pe scurt: cei care n-au văzut încă Oradea-Na-
gyvárad-Grosswardein nu prea pot să-şi formeze o părere despre strălucirea 
şi decăderea Europei” – afirmă autorul. „Oradea este oraşul curentului art 
nouveau, aliniindu-se astfel lângă Bruxelles şi Barcelona, München şi Viena, 
doar că despre acest oraş nu ştim mai nimic.”
Publicaţia noastră prezentă – „Strategie culturală, Oradea 2009-2013”- se 
referă la toate segmentele vieţii, începând cu trecutul istoric al oraşului până la 
definierea prezentului demonstrând acel potenţial spiritual şi acele posibilităţi 
instituţionale existente ale căror întărire şi dezvoltare ar putea să ne ajute 
integrarea în tendinţele politicii culturale europene. În acel trend al cărui 
principii au fost trasate de Consiliul Europei, având ca scop general sprijinirea 
identităţii culturale şi a capacităţii de creativitate, respectarea multiculturalităţii 
şi democratizarea culturii. Am o speranţă: dacă vom realiza proiectele noastre 
pe patru ani, atunci – inversând expresia lui Karl Schlögel – vom fi părtaşi ai 
tendinţei care făureşte minunea „transformării decăderii Europei în strălucirea 
Europei” la Oradea...

Viceprimar
Biro Rozalia

Tíz évvel ezelőtt nálunk töltött néhány napot Karl Schlögel jeles frankfurti 
művészettörténész. A város gazdag építészeti patromóniuma láttán hazatérve 
jól dokumentált, terjedelmes esszét írt a szecesszióról, „Nagyvárad, avagy az 
egyidejűség csodái Közép-és Kelet-Európa városaiban” címmel. A jószemű láto-
gató nemcsak városunk értékeit, hanem sokasodó bajait-gondjait is észrevette. 
Lelkesedett a látottak miatt, de szomorú tapasztalatait is megosztotta olvasóival. 
„De jó tudni: valamikor ez volt Európa. Röviden azt mondhatnánk: aki még nem 
látta Oradea/Nagyvárad/Grosswardeint, annak aligha lehet megfelelő fogalma 
Európa tündökléséről és bukásáról – állapítja meg –. Nagyvárad a szecesszió 
városa, és ezzel Brüsszel és Barcelona, München és Bécs testvérvárosa, 
csakhogy róla úgyszólván semmit sem tudunk.”
Kiadványunk, a „Kulturális stratégia, Nagyvárad, 2009-2013” átfogó jellegű, 
az élet minden területére kiterjedő tervezete, a város történelmi múltjából 
kiindulva, jelenét feltérképezve mutatja fel azt a szellemi potenciált, melynek 
felerősítésével, vázolja fel azt a létező intézményi keretet, melynek továbbfe-
jlesztésével integrálódhatunk az európai művelődéspolitikai törekvésekbe. 
Abba a trendbe, melynek az Európa Tanács által meghirdetett elvei a kulturális 
identitás és az alkotóképesség támogatását, a kulturális sokszínűség tisztelet-
ben tartását, a kultúra demokratizálódását tűzték ki általános célul. Reményeim 
szerint ha négy évre szóló terveink megvalósulnak, akkor Karl Schlögel kifejezé-
sét megfordítva részesei lehetünk annak a folyamatnak, mely „Európa bukását 
Európa tündöklésévé” varázsolja Nagyváradon…

Alpolgármester
Biro Rozalia
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Proiectul “Oradea-Cultură şi diversitate” a fost sprijinit financiar şi logistic de 
Programul Cultural Elveţian în România prin United Experts, în urma unei 
selecţii riguroase deoarece, prin scopul definit – elaborarea unei strategii 
culturale, îşi propune să contribuie la realizarea unor schimbări, binevenite, 
asupra modul de relaţionare şi acţiune a factorilor de decizie locali şi a di-
verselor grupuri active ce definisc spaţiul cultural orădeană ca un ansamblu 
armonios. 

Plecând de la concluziile rezultate în urma cercetării sociologice aplicate 
asupra populaţiei municipiului - o “radiografie” a consumului cultural 
orădean, ca urmare a unui amplu proces consultativ la care au fost invitate 
să-şi spună cuvântul toate entităţile active în sfera culturală, prin dialog între 
factorii de decizie şi actorii culturali, formularea strategie s-a dovedit a fi un 
proges constructiv, transparent şi echidistant, de armonizarea a intereselor 
comunitare. 

Strategia impune noi deziderate culturii orădene: o viziune îndrăzneaţă, o 
nouă dinamică şi deschide noi perspective, deziderate care, sunt convinsă, 
vor fi atinse cu succes.

Consultant,

Dr.Corina Răceanu
United Experts
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POTENŢIALUL CULTURAL ORĂDEAN

Strategia culturală Oradea 2009-2013

Concluzii

În urma analizei SWOT 
realizată pentru sfera culturală 
orădeană putem identifica 
influenţa mai multe catego-
rii de factori care acţionează 
atât la nivel intern – afectând 
în totalitate sfera culturală sau 
numai unele domenii speci-
fice, precum şi mai multe cat-
egorii de factori externi sferei 
culturale - a căror acţiune nu 
poate fi controlată de aceasta. 

Acţiunea acestor factori in-
terni sau externi, pozitivă 
sau negativă, determină 
consecinţe importante de 
care atât actorii culturali cât şi 
factorii de decizie orădeni ţină 
cont în formularea prezentei 
strategii culturale.

Mediul intern
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Strategia culturală Oradea 2009-2013

Mediul extern
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VIZIUNE / MISIUNE

Strategia culturală Oradea 2009-2013

 „Oradea- Cultură şi diversitate”

O privire analitică aruncată asupra 
vieţii culturale orădene este în măsură 
să ne releve măreţia trecutului cultural 
al oraşului, existând momente istorice 
când Oradea era centrul spiritualităţii 
româneşti transilvane, dar şi uşoara 
pantă descendentă a acestui definito-
riu sector al vieţii comunitare odată cu 
instaurarea regimului comunist, iar mai 
apoi a democraţiei de tranziţie.

În elaborarea politicii şi a strategiilor 
culturale se impune dezvoltarea unei 
viziuni novatoare, pluralistă, asupra 
culturii. În elaborarea viziuni strategice 
culturale pentru municipiul Oradea am 
avut în vedere, atât condiţiile locale, cât 
şi următoarele date:
•      Cultura este un factor de dezvoltare 
socială şi comunitară; în contextul 
dezvoltării durabile, cultura are multiple 
funcţiuni şi implicaţii.
•     Cultura este un factor al calităţii vieţii 
cotidiene, astfel că orice evaluare a 

standardelor de calitate a vieţii individu-
lui, a colectivităţii şi a societăţilor trebuie 
să ţină seama de acest indicator-factor.
•    Cultura trebuie privită ca mod de 
viaţă al individului şi al societăţilor, un el-
ement prin care acestea se diferenţiază 
şi îşi pot crea avantaje competitive.
•   Cultura este expresia identităţii, 
în diferitele ei trepte de la individ la 
naţional, şi miză a diversităţii, capabilă 
să accepte diferenţa, acestea fiind val-
ori esenţiale care trebuiesc asumate şi 
susţinute prin demersuri şi programe 
pro-active.
•   Cultura contribuie la structurarea 
societăţii şi a personalităţii umane.
•       Cultura are un rol important în    re-
alizarea integrării sociale şi în respin-
gerea oricărei forme de excluziune şi     
marginalizare.
Cultura este o forţă de coeziune socială, 
ea respectând      valoarea şi diversi-
tatea. Astfel, respectând aceste date 
externe şi cerinţele interne ale mediului 

cultural orădean viziunea care poate fi 
proiectată este:

Oradea, oraş multicultural şi multi-
confesional, va genera, în următorii 
ani, o efervescentă, diversă şi 
calitativă viaţă culturală (Universi-
tatea Oradea, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, operatori turistici...;).

Misiunea pe care Primăria Oradea 
poate să şi-o asumă este aceea de a 
contribui la: Transformarea vieţii cul-
turale a municipiului Oradea, prin 
conlucrarea factorilor decizionali de 
la nivel politic şi administrativ cu op-
eratorii culturali şi cei ai domeniilor 
sinergetice, într-o activă şi calitativă 
experienţă, care să satisfacă nevoile 
culturale ale comunităţii, să-i con-
serve diversitatea şi să îi asigure 
coeziunea socială.
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Strategia culturală Oradea 2009-2013

VIZIUNE / MISIUNE

V.1 Obiective strategice

Ţintele pe care cultura orădeană doreşte să le atingă în următorii patru ani, pentru 
dezvoltarea sa armonioasă şi satisfacerea nevoilor culturale, sunt:

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea dialogului şi a cooperării locale prin realiza-
rea unui parteneriat constructiv între factorii de decizie politică, administrativă 
şi operatorii culturali.

Acest obiectiv vizează realizarea unor mecanisme instituţionale de parteneriat 
real între sectorul public şi cel privat, ambele responsabile pentru gestiunea 
patrimoniului cultural local, a vieţii culturale şi a turismului cultural local. 
În egală măsură obiectivul vizează şi dezvoltarea modalităţile de participare a 
comunităţii la implementarea strategiei culturale.

Obiectiv strategic II: Stimularea ofertanţilor culturali pentru păstrarea, 
dezvoltarea şi promovarea diversităţii culturale şi artistice în municipiul Oradea 

Creşterea calităţii, diversităţii, atractivităţii vieţii culturale, sprijinirea 
interculturalităţii prin cunoaşterea şi recunoaşterea diferenţelor culturale 
etnice, precum şi stimularea performanţei în domeniul cultural local sunt vizate 
de acest obiectiv strategic.
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VIZIUNE / MISIUNE

Strategia culturală Oradea 2009-2013

Obiectiv strategic III: Stimularea şi creşterea participării comunităţii locale la 
viaţa culturală orădeană 

Obiectivul are în vedere creşterea interesului comunităţii pentru viaţa culturală 
locală, creşterea informării cu privire la actul cultural local şi îmbunătăţirea 
accesibilităţii comunităţii la viaţa culturală.

Obiectiv strategic IV: Păstrarea identităţii culturale locale prin punerea în 
valoare a patrimoniului cultural orădean 

Acest obiectiv vizează revitalizarea, punerea în valoare şi promovarea patri-
moniului cultural material şi imaterial al muncipiului Oradea

Obiectiv strategic V: Creşterea vizibilitatea culturii orădene în circuitul cul-
tural naţional şi internaţional

Obiectiv strategic ce se bazează pe o campanie susţinută de promovare 
calitativă a vieţii culturale orădene prin metode publicitare, performante şi 
participative, prin creearea unei identităţi vizuale unice şi prin încurajarea 
mobilităţii ofertanţilor culturali, astfel încât cultura orădeană sa aibă şansa  
afirmării pa plan naţional şi internaţional 
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Strategia culturală Oradea 2009-2013

PLANUL 
DE 
ACŢIUNE6
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Atingerea acestor obiective majore presupune formularea strategiei care să cuprindă 
un pachet relevant de obiective specifice - măsuri – programe sau proiecte aferent 
fiecărui obiectiv strategic definit anterior. 
Ele au la baza concluziile analizelor elaborate şi a discuţiilor purtate între partenerii 
proiectului, expertul în politici culturale, reprezentanţii comisiei de cultură şi operatorii 
culturali locali.



Strategia culturală Oradea 2009-2013

PLANUL DE ACŢIUNE
Obiectiv strategic I

Dezvoltarea dialogului şi a cooperării locale prin realizarea unui parteneriat 
constructiv între factorii de decizie politică, administrativă şi operatorii culturali.
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Strategia culturală Oradea 2009-2013

PLANUL DE ACŢIUNE
Obiectiv strategic II

Stimularea ofertanţilor culturali pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea 
diversităţii culturale şi artistice în municipiul Oradea
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Strategia culturală Oradea 2009-2013

PLANUL DE ACŢIUNE
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Strategia culturală Oradea 2009-2013

PLANUL DE ACŢIUNE
Obiectiv strategic III

Stimularea şi creşterea participării comunităţii locale 
la viaţa culturală orădeană
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PLANUL DE ACŢIUNE
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PLANUL DE ACŢIUNE

79
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PLANUL DE ACŢIUNE
Obiectiv strategic IV
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Strategia culturală Oradea 2009-2013

PLANUL DE ACŢIUNE
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Păstrarea identităţii culturale locale prin punerea în valoare a patrimoniului cultural orădean



Strategia culturală Oradea 2009-2013

PLANUL DE ACŢIUNE
Obiectiv strategic V

Creşterea vizibilitatea culturii orădene 
în circuitul cultural naţional şi internaţional.
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PLANUL DE ACŢIUNE
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