
 

 

 

Conferința și dezbaterea 

„Practici ale arhitecturii tradiționale – statut și modalități de continuare” 
 

Sala Oglinzilor, Muzeul Județean Botoșani, Str. Unirii, nr. 15, 

23 octombrie 2018, 16.00 

 

⮡  16:00 → Înregistrarea participanților 

⮡  16:30 → Deschiderea lucrărilor 

 Ștefan Bâlici – Director al Institutului Național al Patrimoniului 

 Oana Petrică – Director adjunct, Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională, INP 

 Aurel Melniciuc – Director al Muzeului Județean Botoșani 

⮡  16:40 → Partea I: Prezentări 

 16:40 – 17:00 → Materie și gest, politici de patrimoniu de jos în sus 

 Șerban Sturdza, Președinte, Asociația Maria 

 17:00 – 17:20 → Repertoriul meșterilor 

 Corina Mihăescu, cercetător științific I,  

 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională, INP 

 17:20 – 17:40 → Importanța meșteșugului în formarea profesională a arhitecților 

 Eugen Vaida, Grupul Rural al Ordinului Arhitecților din România 

 17:40 – 18:00 → Muzeul ASTRA, model pentru antreprenoriatul cultural 

 Ciprian Ștefan, Director general al Complexului Național Muzeal ASTRA 

⮡  18:00 → Pauză 

⮡  18:30 → Partea II: Dezbatere  

- moderator: Ciprian Ștefan, Director general al Complexului Național Muzeal ASTRA -  

 18:30 – 19:30 → Dezbatere 

 19:30 – 20:00 → Concluzii 



 
 
 

PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE.  
Valori naționale. Valori europene 

 
 

Conferința și dezbaterea 

„Practici ale arhitecturii tradiționale – statut și modalități de continuare” 

 
 

 

Patrimoniul cultural imaterial, așa cum este definit prin Convenția UNESCO din 2003, se 

manifestă prin tradiții și expresii orale, practici sociale, ritualuri și evenimente festive, 

cunoștințe și practici referitoare la natură și univers, tehnici și meșteșuguri tradiționale. 

Tradițional, contemporan și viu în același timp, patrimoniul cultural imaterial oferă un 

sentiment de identitate și continuitate. Dar continuitatea nu mai este asigurată prin 

transmiterea organică, firească, de la o generația la următoarea, iar ritmul schimbărilor 

economice și sociale actuale conduce la pierderi masive în registrul tradițiilor. Abilitățile și 

practicile construirii tradiționale – componentă importantă a patrimoniului imaterial – sunt 

în mod special periclitate în fața schimbărilor actuale. Cum pot fi ele salvgardate? Ce rol mai 

pot avea în cadrul comunităților? 

Acest fenomen, al dispariției practicanților meșteșugurilor arhitecturii, cu consecința 

întreruperii firului transmiterii tradiției este un fenomen european, care se manifestă cu 

variații și specific regional sau local. Este un fenomen favorizat sau agravat de concurența 

nedreaptă cu producția industrială, de lipsa stimulentelor fiscale și a instrumentelor de 

sprijin financiar dedicate producției meșteșugărești și artizanale, de fenomenele de 

depopulare a spațiului rural, unde numeroase astfel de practici se desfășurau în mod 

tradițional, de schimbarea sau pierderea relației meșter-ucenic și, nu în ultimul rând, de lipsa 

unei recunoașteri a valorii și relevanței contemporane a acestor practici în societate. 

 

Prezentările introductive vor urmări aducerea în prim plan a unor soluții punctuale de 

recuperare, reactivare și promovare a meșteșugurilor construirii tradiționale, înțelese ca 

parte integrantă a fenomenului arhitecturii ce păstrează specificul local al satului sau al 

orașului. Identificarea meșterilor contemporani - parte a cercetării formelor de manifestare 

a creativității populare și a expresiilor culturale tradiționale, practicarea meșteșugului - ca 

necesitate în vederea perpetuării lui în comunitate și recunoașterea lui în afara comunității, 

crearea unui cerc format din meșteri, specialiști și studenți – ca acțiune de salvare a 

materiei construite și a meșteșugului și ca modalitate de apropiere a tinerilor de meșteșug, 

fac parte de fapt din precondițiile conservării și restaurării arhitecturii tradiționale.  

Dezbaterea va ridica problema posibilităților de implementare a unor sisteme adecvate de 

acreditare a meșteșugurilor - care să recunoască atât abilitățile de nivel avansat, cât și pe 

cele dobândite prin implicarea în învățarea informală și non-formală și subiectul încurajării 

legăturilor dintre organizațiile educaționale (muzee, centre de cultură, biblioteci etc.) și 

sectoarele industriilor creative - ca ofertă educațională pentru un răspuns la cerințele pieței 

muncii. Masa rotundă va implica publicul și va urmări și problemele și temele identificate de 

vorbitori, într-o perspectivă aplicată, îndreptată către conturarea de soluții și căi de urmat. 


