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SCOP ȘI OBIECTIVE

 Promovarea comunității miniere din bazinul Petroșani individualizată prin caracteristici 

socio-culturale particulare

 O1: prezentarea caracteristicilor socio-culturale cu o atenție deosebită acordată 

patrimoniului imaterial

 O2: identificarea unor măsuri de promovare a comunității miniere prin raportarea la 

patrimoniul imaterial specific



Caracteristici socio-culturale definitorii (I)

 Minerii – un grup socio-profesional cu 

caracteristici culturale specifice

 Figura emblematică a muncitorului în 

industrie – exponent al clasei muncitoare 
cu rol în progresul economic al țării 

(perioada comunistă) versus imaginea 

negativă la începutul anilor '90 în urma 

unei manipulări politice; din punct de 

vedere social – un grup social defavorizat

 Caracteristici socio-culturale specifice: 
viața socio-culturală dinamică: Cazinoul 

Muncitoresc (1925) (sală de spectacole

cu 500 de locuri, o bibliotecă, un 
restaurant şi o sală de recepție)găzduia 

numeroase activități socio-culturale: 

baluri,  spectacle de Paște, de Crăciun, 

se puneau în scenă piese de teatru; în 

prezent este utilizat ca restaurant

Cazinoul Muncitoresc – a) anii '30    b) 2015 (Sursa: Merciu C.) 



Caracteristici socio-culturale definitorii (II)

Caracteristici culturale specifice
 muzica ocupă un loc central în viața minerilor relaționată diferitelor 

momente importante : fanfara constituită în a doua jumătate a 

secolului al XIX lea, element cultural împrumutat de la comunitatea 
germană; fanfara minieră  - o manifestare artistică și estetică , în 

condiiile practicării muzicii în aer liber, în contrast cu condițiile de 

muncă de zi cu zi ale activității  în subteran;

 În bazinul Petroșani, fanfarele s-au constituit în fiecare oraș minier (în a 

doua jumătate a secolului al XIX lea: Petroșani circa 1870, Lupeni: 

1898, Vulcan: 1907, Petrila: 1922, Aninoasa: 1925, Lonea: 1928) (Velica
I.,2011, pp. 26-27), susținute financiar de societățile miniere; arhivele 

asociate acestora mai sunt păstrate doar la Lupeni, Petrila și Vulcan

 Fanfarele au constituit nucleul vieţii culturale din bazinul Petroșani

 Scopul constituirii fanfarelor miniere:

 afirmarea talentului muzical al funcționarilor și muncitorilor mineri;

 Susținerea de concerte duminicale și de sărbători  sau cu ocazia unor 

manifestări cultural-artistice

 Însoțirea pe ultimul drum al celor care au muncit în subteran

Fanfara minieră din Vulcan

după 90 fanfara nu s-a desfințat



Caracteristici socio-culturale definitorii (II)

 Elementul religios: venerarea Sfintei Varvara 
(ocrotitoarea spirituală) – legătura cu 
divinitatea – biserica un loc central în viata 
socială

 Tradiții: manifestări culturale: Ziua Minerului 
(6 August)

 Instituții culturale: Muzeul Mineritului, Teatru –
creat special pentru mineri în perioada 
comunistă, în prezent valorifică cultural 
aspecte din viața minerilor prin intermediul 
operelor lui Ion Dezideriu Sârbu 

Exponate din cadrul Muzeului Mineritului



Promovarea comuntății miniere –
provocări și limitări

Socio-economic
 Dezindustrializarea – vulnerabilitatea economică 

versus vulnerabilitate socială a muncitorului industrial

 Percepția negativă a muncitorului industrial

 Migrațiile regresive (reîntoarcerea în zonele de 
origine) – impact negativ asupra relațiilor socio-
culturale, abandonarea locuințelor, imaginea 
dezolantă a blocurilor muncitorești : din punct de 
vedere al cercetării plecarea unui număr mare de 
persoane ridică problema identificării unui număr mai 
mic de persoane cărora să li se aplice chestionare 
privind elementelor de patrimoniu imaterial

 Dezinteresul tinerilor de a mai urma o carieră în 
activitatea extractivă 

Cultural

 Reducerea numărului reuniunilor sociale, 
a numărului de activități culturale

 Riscul pierderii unor elemente de 

patrimoniu imaterial pe fondul 
dezindustrializării, a migrațiilor regresive 

precum și a dezinteresului tinerilor de a 

mai continua tradițiile și obiceiurile locale



Promovarea comunității miniere -

propuneri

 1. Organizarea de activități pe plan local  pentru comunitatea 
minieră pentru a revitaliza viața culturală și implicarea 
minerilor: întâlniri organizate de ziua minerului în cadrul 
Muzeului Mineritului

 2. Organizarea de activități culturale pentru promovarea 
comunității din Bazinul Minier Petroșani prin utilizarea 
elementelor de patrimoniu local imaterial și a artelor vizuale*:

 valorificarea elementelor de patrimoniu imaterial ca 
instrument de atragere a turiștilor – măsură de creștere a 
încrederii și stimei de către comunitatea locală

 *acțiunile de promovare a comunității miniere au fost 
prevăzute în cadrul propunerii unui proiect AFCN care nu a 
primit finanțare (momentul depunerii: martie 2015); lipsa 
fondurilor nu a permis organizarea activităților culturale

 Organizarea de activități culturale specifice comunității de ziua 
minerului prin implicarea membrilor comunității: momente 
artistice: fanfara

 organizarea, în spaţii neconvenţionale, a unor expoziţii tematice
înscrise în aria artelor vizuale (pictură, fotografie, scultură
aparținând artiștilor locali, digitizare pelicule vechi şi negative 
foto vechi în care sunt reprezentați minerii din bazinul Petroșani 
în diferite ipostaze: muncind, participând la activități socio-
culturale) în spații neconvenținale aparținând unităților miniere 
închise (zona adiacentă fostei cariere de explotare a cărbunelui 
Câmpu lui Neag, curtea interioară a fostei mine Aninoasa, sala 
pompelor din incinta minei Petrila transformată în spațiu care 
poate găzdui activități culturale)

 Propunerea unei colaborări cu actorii de la Teatrul din Petroșani 
pentru punerea în scenă a unor piese dedicate vieții dificile a 
minerilor din bazinul Petroșani (opere aparținând dramaturgului 
și romancierului Ion Dezideriu Sâbu, n. în 1919 la Petrila, d. în 1989 
la Craiova) în spații neconvenționale ale unităților miniere: în aer 
liber în perimetrul exploatării miniere Petrila)cu participarea 
membrilor comunității și a altor categorii de public

Perimetrul minei Aninoasa (Sursa: Merciu C., 2018)



CONCLUZII

 Necesitatea de a schimba percepția legată de comunitatea minieră din bazinul Petroșani și 
individualizarea acesteia ca un grup socio-cultural cu caracteristici particulare

 Creșterea vizibilității elementelor de patrimoniu imaterial și a particulrităților socio-culturale a 
comunității miniere

 satisfacerea nevoilor culturale diversificate ale comunității locale prin organizarea de activități 
culturale utilizând spații neconvenționale (foste spații industriale); reutilizarea culturală a spațiilor 
industriale nefuncționale – interacțiunea comunității locale cu un spațiu de care este atașată și 
pe care îl considera pierdut, o  modalitate de conservare a memoriei locului de muncă 

 crearea unui cadru favorabil pentru a consolida colaborări intre administratii publice, specialisti

din domeniul patrimoniului cultural sau domenii conexe, reprezentanti ai muzeelor tehnice, 
operatori culturali, pentru promovarea elementelor de patrimoniu imaterial;



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

Pictură reprezentând mineri muncind, realizată pe peretele exterior al Minei Aninoasa 


