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Bistrița, 17.09.2018 

 

Revitalizarea specificului medieval al județului Bistrița-Năsăud - un vis al Asociației Culturale  
„Bistrița Medievală”  

 
În decursul anului 2017, Asociația Culturală „Bistrita Medievală”, Asociația Concordia Oslo, Parohia Ortodoxă 

Dorolea și Asociația „Produs în Bistrița-Năsăud” au identificat puncte comune de interes în domeniul promovării 
valorilor culturale și revitalizării moștenirii culturale. Prin urmare, au inițiat demersuri pentru transpunerea ideilor în 
proiecte comune sau complementare, menite să contribuie la consolidarea dezvoltării economice și sociale prin 
cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. 

 Un pas în acest sens este „SEE CulTreasure” - o inițiativă bilaterală, finanțată prin Granturile SEE, în cadrul 
Programului RO-CULTURA, Fondul pentru relații bilaterale. Programul este implementat de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale prin Unitatea de Management a Proiectului (www.ro-cultura.ro). 

Acțiunea „SEE CulTreasure” vizează întărirea relațiilor de colaborare între organizații din Norvegia și România, 
în vederea dezvoltării de proiecte comune în domeniul conservării și valorizării patrimoniului cultural, printr-o abordare 
bazată pe exploatarea inteligentă a specificului cultural local, incluzând componenta culturală a minorităților etnice.   

În cadrul acestei inițiative, în perioada 18 – 22 septembrie 2018, o delegație reprezentând organizațiile române 
se afla intr-un schimb de experiență transnațional în Norvegia care include sesiuni de lucru, vizite de studiu și schimburi 
de bune practici, întâlniri cu entități publice și private din Norvegia din domeniul patrimonului cultural și 
antreprenoriatului cultural, precum și cu coordonatorii fondurilor SEE din Norvegia. Toate aceste demersuri urmează a 
se concretiza în viitoare proiecte interconectate: crearea unui sat medieval viu cu scop turistic, restaurarea și 
revitalizarea bisericii din Dorolea, dezvoltarea de ateliere meșteșugărești tradiționale, inclusiv cele specifice 
minorităților etnice. Vor avea loc  

Contact: Peter Moynahan – Director artistic, Asociația Culturală „Bistrița Medievală”, tel: +40 726 378 603,      

e-mail: bistritamedievala@gmail.com 

 
Înființată în cursul anului 2007, Asociația Culturală „Bistrita Medievală” contribuie la conservarea și promovarea, la nivel național și 

internațional, a patrimoniului cultural și istoric românesc, cu accent pe elementele de cultură din perioada medievală, din Transilvania. De-a lungul 

timpului, Asociația a participat sau organizat numeroase proiecte culturale precum: Serbările Bistriței Medievale 2007-2017; Zilele Medievale din 

cadrul Târgului Mare al Bistriței 2018; Conferințele de Istorie Medievală 2007-2009; Tabăra Medievală Bistrița 2010; festivaluri medievale în 
Transilvania, în calitate de partener: Cetatea Citeului 2009, 2010; Făgăraș 2009, 2015; Craiova 2010, 2017, 2018; Cluj-Napoca 2011; Oradea 2008, 

2011; Brașov 2008; Zalău 2008; Caransebes 2008-2015; Aiud 2015-2016; Alba-Iulia 2015; Sebeș 2014 – 2015; Sighișoara 2013-2018; Mediaș 2015-

2018; Sibiu 2012-2018; expoziții de fotografie ilustrând cele mai importante biserici medievale fortificate din Transilvania, 2009-2010; organizarea 

primei conferițe a celor șapte burguri medievale din Transilvania (“Sieben Burgen”), Bistrița, 2008. De asemenea, Asociația a avut o contribuție 
importantă în susținerea campaniei de strângere de fonduri pentru restaurarea Turnului Bisericii Evanghelice din Bistrița, distrus în cadrul incendiului 

din 2008. 

COMUNICAT DE PRESĂ 

O așezare medievală care să recreeze viața de zi cu zi a comunităților din arealul Bistrița-Năsăud 
(românească, săsească, maghiară, rroma) – o așezare vie, cu “locuitori” implicați în muncile câmpului, în 

meșteșugurile și gastronomia specifice vremii, o comunitate care celebrează sărbătorile și își urmează obiceiurile 
străvechi și în care turiștii din toată lumea pot să se refugieze pentru o perioadă de timp, departe de forfota 

cotidiană: acesta este visul de ceva vreme al Asociației Culturale „Bistrița Medievală”, care ar putea deveni 

realitate cu sprijinul unor parteneri publici și privați potriviți. Ideea se îmbină armonios cu propunerile altor 

entități: Parohia Ortodoxă Dorolea - restaurarea monumetului istoric Biserica Dorolea; Asociația Concordia Oslo – 

promovarea valorilor culturale și susținerea revitalizării patrimoniului cultural; Asociația „Produs în Bistrița-

Năsăud” - dezvoltarea de ateliere meșteșugărești tradiționale. Punându-și în comun experiența și ideile, cele patru 

organizații se gândesc la proiecte complementare și/ sau în parteneriat, dorindu-și să aducă aproape și alte 
organizații interesate, din spațiul public și privat european. 
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