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Structură şi 

obiective 
 
Detalierea structurii cursului şi a 

obiectivelor acestuia. 
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Obiectivul 
general 
 

 
 
 
 

Obiective 
specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Conţinut 

 

 

 

Interpretarea complexă, într-o abordare 
holistică, a proceselor de dezvoltare şi a 
evoluţiei sistemelor de aşezări în context 
teritorial. 
 
 
 
La finalizarea cu succes a acestei discipline, 
studenţii vor fi capabili să: 
 

� Explice conceptele specifice 
ultilizate, precum cele de capital 
cultural, sistem cultural teritorial, 
programare şi planificare culturală, 
management cultural ş.a. 

� Descrie principalele procese ale 
activităţii de valorificare inteligentă 
a capitalului cultural 

� Utilizeze capacităţi de comunicare şi 
limbaj specific urbanismului şi 
geografiei culturale 

� Analizeze principalele aspecte care 
determină generarea capitalului 
cultural 

 
 
Curs 1 – Introducere 
Seminar 1 – Familiarizarea cu principalele 
noţiuni 
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Curs 2 – Înţelegerea capitalului cultural 
Seminar 2 – Complexitatea conceptului de 
capital cultural 
 
Curs 3 – Capital cultural şi valori 
Seminar 3 – Contribuţia valorilor umane la 
formarea capitalului cultural 
 
Curs 4 – Capital cultural şi societate 
Seminar 4 – Societatea urbană şi 
contribuţia la formarea capitalului cultural 
 
Curs 5 – Capital cultural şi teritoriu 
Seminar 5 - Teritoriul şi societatea rurală ca 
elemente ale capitalului cultural 
 
Curs 6 – Cultura la nivel urban 
Seminar 6 – Cultura urbană, componentă a 
capitalului cultural 
 
Curs 7 – Destinaţii culturale 
Seminar 7 – Turismul ca motor al dezvoltării 
capitalului cultural 
 
Curs 8 – Oraşul şi regiunea creativă 
Seminar 8 – Creativitatea regională şi 
urbană şi dezvoltarea inteligentă a 
capitalului cultural 
 
Curs 9 – Sistemul cultural teritorial 
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Seminar 9 – Exemple şi analize a sistemelor 
culturale teritoriale 
 
Curs 10 – Integrarea peisajelor culturale 
Seminar 10 – Integrarea peisajelor culturale 
în valorificarea inteligentă a capitalului 
cultural 
 
Curs 11 – Programarea şi planificarea 
culturală 
Seminar 11 – Folosirea conceptelor de 
programare şi planificarea culturală în 
procesul de valorificare 

 
Curs 12 – Politici şi programe culturale 
Seminar 12 – Elaborarea de politici şi 
programe culturale pentru valorificarea 
capitalului cultural 
 
Curs 13 – Management cultural 
Seminar 13 – Managementul cultural în 
valorificarea capitalului 
 
Curs 14 – Concluzii şi sinteză 
Seminar 14 – Posibile strategii de 
valorificare inteligentă a capitalului cultural 
la nivel teritorial 
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Noţiuni de bază 
 
Conţinutul cursurilor şi noţiuni 

introductive 
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NOŢIUNI 
INTRODUCTIV
E 

Introducere la 
valorificarea 
inteligentă a 
capitalului cultural  

 

 

 
 
 
 
 
 
Capital 
Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Primul curs din cadrul disciplinei 
Valorificarea inteligentă a capitalului 
cultural la nivel teritorial, propune 
familiarizarea cu conceptele care vor sta la 
baza înţelegerii şi însuşirii procesului de 
valorificare inteligentă. În acest sens, vom 
face apel la lista bibliografică propusă în 
cadrul proiectului de elaborare a fişei 
disciplinei şi vom prezenta, într-o manieră 
sintetică, noţiunile pe care se bazează o 
analiză solidă din punct de vedere a 
urbanismului, dar şi a geografiei culturale. 

 
 

Conceptul care stă la baza dezvoltării 
actualului curs a fost dezvoltat de Pierre 
Bourdieu în anii ’70 ai secolului trecut şi 
reprezintă în esenţă o extindere a noţiunii 
de capital provenită din teoriile lui Karl Marx 
de la economie la simbolismul cultural. 
Astfel, în esenţă, conceptul de capital 
cultural se referă la o colecţie de elemente 
simbolice pe care individul le achiziţionează 
pe perioada apartenenţei sale la o clasă 
socială. Înţelegerea completă a acestui 
concept poate fi realizată doar înţelegând o 
serie de alte concepte care se relaţionează 
şi care pot determina modul în care capitalul 
cultural poate fi generat, valorificat şi 
dezvoltat. 
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Reprezentare 

 
1. Soederstoerm, 
O., 2005. 
Representation. In: 
Atkinson, D., 
Jackson, P., Sibley, 
D., Washbourne, N., 
(eds.) 2005. Cultural 
Geography: a 
critical dictionary of 
key concepts, New 
York: I.B. Tauris, pp. 
11-15, p. 11. 
 
2. Ibidem, p. 12. 

3. Ibidem, p. 12. 
 
4. Ibidem, p. 13. 
 
5. Ibidem, p. 13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este un concept cheie în studiile de 
geografie, fiind considerat ca stând la baza 
ştiinţei. Dicţionarul de geografie culturală 
propune o abordare pe trei paliere, pe care 
o vom dezvolta şi noi. (1) Problematizarea 
filosofică ţine seama de contribuţiile a trei 
nume importante. Astfel, Martin Heidegger 
considera reprezentare ca fiind tocmai 
centralitatea lumii1, iar omul ca fiind 
individul care urmăreşte să posede lumea în 
totalitate ei (lumea fiind un conţinut, o 
imagine). Michel Foucault a pus problema 
relaţiei reprezentare – cunoaştere prin 
prisma unei temporalităţi determinate de 
două aspecte specifice ale reprezentării – 
cea de model epistemologic şi cea de 
produs al cunoaşterii2. Richard Rorty 
considera reprezentarea ca model şi 
ustensil totodată, dezvoltând ideile lui 
Heidegger, Wittgenstein şi Dewey potrivit 
cărora filosofia poate fi considerată ca o 
terie generală a prezentării3. (2) 
Problematizarea artistică evidenţează 
contribuţia a doi artişi de seamă: Paul 
Cezanne cu deconstrucţia formelor sale în 
artă şi Leon Battista Alberti cu teoria 
perspectivei liniare ca fiind contribuţiile 
definitorii pentru evoluţia tipurilor de 
reprezentare de-a lungul timpului4. (3) 
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Spaţiu şi loc 

 
6. Hubbard, P., 
2005. Space/Place. 
In: Atkinson, D., 
Jackson, P., Sibley, 
D., Washbourne, N., 
(eds.) 2005. Cultural 
Geography: a 
critical dictionary of 
key concepts, New 
York: I.B. Tauris, pp. 
41-49. 
 
7. Tuan, Y – F, 1977. 
Space and Place: 
the perspective of 
experience, 
Minneapolis: 
University of 
Minnesota Press 
 
8. Tuan, Y-F, 1979. 
Space and Place: 
humanistic 
perspective. In: 
Gale, S., Olsson, G., 
(eds.) 1979. 
Philosophy in 
Geography, 
Springer, p. 387. 
 
9. Hubbard, P., 
2005. Space/Place. 
In: Atkinson, D., 

Ştiinţele umane prezintă o criză a 
reprezentării în a doua parte a secolului 
trecut, apărând astfel geografiile radicale, 
cu modele de repezentări alternative ale 
oraşului5. 

 
 

Acestea sunt două dintre cele mai analizate 
şi discutate concepte din geografia 
culturală. A da o definiţie singulară ar putea 
părea meschin, ţinând cont de bogăţia 
literaturii de specialitate în ceea ce priveşte 
cele două concepte. Phil Hubbard, în 
dicţionarul de termeni, a propus o discuţie 
pe tema celor două concepte care se întinde 
pe câteva pagini, doar din necesitatea de a 
da o reflecta asupra semnificaţiei lor6. Însă, 
poate cea mai semnificativă contribuţie din 
geografie cu privire la cei doi termeni 
aparţine geografului american Yi-Fu Tuan, 
care a dedicat o întreagă carte7, precum şi 
cercetările de-o viaţă analizei semnificaţiei 
termenilor care considera că definesc 
tocmai geografia8. De reţinut, pe scurt, este 
faptul că Tuan considera că locul nu are o 
scară asociată, spre deosebire de spaţiu 
care are, iar acesta (locul) este generat de 
ataşamentul emoţional al indivizilor9. 
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Jackson, P., Sibley, 
D., Washbourne, N., 
(eds.) 2005. Cultural 
Geography: a 
critical dictionary of 
key concepts, New 
York: I.B. Tauris, pp. 
41-49, p.42. 
 
 
 

Turism şi 
călătorie 
 
 
10. Crang, M., 2005. 
Travel/Tourism. In: 
Atkinson, D., 
Jackson, P., Sibley, 
D., Washbourne, N., 
(eds.) 2005. Cultural 
Geography: a 
critical dictionary of 
key concepts, New 
York: I.B. Tauris, pp. 
34-40, p. 34. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potrivit lui Mike Crang, călătoria este o 
practică spaţială care stă la baza geografiei, 
aceasta din urmă având, la începuturi, ca 
unică bază povestirile şi însemnările celor 
care călătoreau10. Încă de la începuturi, 
călătoria a determinat cunoaşterea şi 
descoperirea de spaţii noi. Călătoria a 
devenit un mijloc de consum, care uneşte pe 
călător cu peisajul în anumite cazuri, însă 
care în egală măsură poate să îl distanţeze şi 
să devină în sine doar un scop, un mijloc de 
a străbate spaţiul fără a-l contempla, fără a-
l cunoaşte, fără a-l “consuma” până la urmă. 
Scopul călătoriilor s-a schimbat de-a lungul 
timpului, iar dacă la început călătoria era 
destinată doar unora, puţini şi privilegiaţi, în 
zilele noastre călătoria a ajuns să fie o 
activitate curentă, uneori chiar deloc 
iniţiatică. Călătoria şi turismul au devenit 
produse şi scopuri culturale, determinând 
consumul cultural contemporan.  
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Guvernanţă 

11. Jonas, A., While, 
A., 2005. 
Governance. In: 
Atkinson, D., 
Jackson, P., Sibley, 
D., Washbourne, N., 
(eds.) 2005. Cultural 
Geography: a 
critical dictionary of 
key concepts, New 
York: I.B. Tauris, pp. 
72-79, p. 73. 
 
 

 

Cultură şi 
natură 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potrivit lui Andrew Jonas şi Aidan While, 
guvernanţa este modalitatea socială de 
coordonare care are drept scop controlul, 
ghidarea sau facilitarea activităţilor sociale 
şi economice asupra mediului, incluzând pe 
cele menite a transforma natura11. 

 
 
 
 

Problematica celor doi termeni de bază din 
geografie se reduce la o analiză simplă cu 
privire la o generalizare eficientă sub modul 
dualismelor actor-scenă, produs-
producător. Rezolvarea rezultă din 
înţelegerea relaţiilor şi interacţiunilor dintre 
cei compuşi ai binomului şi a posibilităţilor 
de a-l reduce pe unul dintre ei sub forma 
celui de-al doilea şi invers. Cele două 
concepte sunt într-un constant proces de 
determinare reciprocă, care are la bază 
existenţa unuia ca suport pentru 
dezvoltarea celuilalt. Dezbaterea este 
aprope la fel de acerbă ca şi în cazul 
binomului spaţiu – loc, ceea ce face ca o 
definiţie clară a binomului să nu fie de ajuns. 
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Abordarea 
culturală a 
naturii 

 
12. Hinchliffe, S., 
2005. 
Nature/Culture. In: 
Atkinson, D., 
Jackson, P., Sibley, 
D., Washbourne, N., 
(eds.) 2005. Cultural 
Geography: a 
critical dictionary of 
key concepts, New 
York: I.B. Tauris, pp. 
194-200. 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ibidem, p.194. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Bonnemaison, 
J., 2005. Culture and 
Space: conceiving a 
new cultural 

În parcursul pentru realizarea unui baze de 
cunoştinţe solide cu privire la valorificarea 
inteligentă a capitalului cultural teritorial, 
dezbaterea cu privire la dualismul natură-
cultură nu ar trebui să lipsească. Steve 
Hinchliffe, în abordarea sa cu privire la 
dualitatea natură-cultură în geografie, duce 
argumentaţia spre specificul descoperirii, ca 
metodă de cercetare în geografie, precum şi 
la modul în care duelul dintre natură şi 
cultură ca noţiuni definitorii în înţelegerea 
existenţei nostre geografice face ca cei doi 
termeni să producă iluzii şi ambiguităţi12. 
Două întrebări survin astfel ca fiind printre 
esenţiale: este totul cultural, sau mai există 
şi câte ceva natural? La aceste întrebări 
Steve Hichliffe consideră că ambele 
răspunsuri, afirmativ şi negativ, sunt 
valabile, în sensul în care nu există o resursă 
unică, naturală, însă există natural încă, iar 
cultura nu a acaparat în totalitate tot ce este 
considerat natural13. 
Contribuţia la abordarea culturală a 
mediului aparţine şcolii germane, care la 
sfârşitul secolului al XIX-lea a dat nume 
precum Gottfried Herder, Carl Ritter, 
Alexander von Humboldt sau Friedrich 
Ratzel. Cel din urmă a introdus pentru prima 
dată ideile de cultură şi natură într-un 
dualism bazat pe analiza relaţiilor (verticale 
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geography. Londra: 
I.B. Tauris, p. 20. 
 
15. Ibidem, p. 29. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Globalizarea 
culturală 

 
 
16. Wise, J. M., 
2008. Cultural 
globalization: a 
user’s guide. 
Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 3. 
 
17. Wise, J. M., 
2008. Cultural 
globalization: a 
user’s guide. 
Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 3. 
 
 
 

şi orizontale) dintre societate şi mediu, a 
dezvoltat conceptele de difuzionism şi 
posibilism, precum şi de determinism14. 
Tributar şcolii germane este şi iniţiatorul 
şcolii americane de geografie culturală, Carl 
Ortwin Sauer, care a folosit în cercetările 
sale termenul de cultură aşa cum este el 
acceptat şi înţeles în zilele noastre, ca 
totalitate a experienţei umane, cu cele trei 
componente majore: cea spirituală, cea 
intelectuală şi cea materială15.  
 
 
Globalizarea este un proces complex, atât 
de complex încât în sine poate fi considerat 
o sumă de procese care sunt bazate pe un 
singur mecanism: cel am mişcării. Acestea 
sunt ideile antropologului Arjun Appadurai, 
expunse de J. Macgregor Wise în cartea sa 
intitulată Cultural Globalization16. Acest 
mecanism al mişcării implică entităţi 
precum indivizii, produsele, tehnologiile şi 
industriile, banii şi finanţele, ideologiile 
politice, ideile religioase, teoriile 
academice, iar Appadurai îşi închipuia toate 
aceste mişcări ca fiind elemente definitorii 
ale unui peisaj generic17. 
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Cultură şi 
teritoriu 

 
 
18. Wise, J. M., 
2008. Cultural 
globalization: a 
user’s guide. 
Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 10. 
 
 
19. Ibidem, p. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Teritoriu şi 
identitate 

 
 
20. Ibidem, p. 12. 
 
 
 
 
 

 
Pentru înţelegerea analogiei dintre cele 
două concepte, vom face referire la 
termenul de „habitus” introdus tot de Pierre 
Bourdieu, cel care a dezvoltat şi termenul de 
capital cultural. Noţiunea reprezintă o 
viziune asupra existenţei şi a vieţii într-un 
spaţiu eminamente social, Bourdieu 
considerându-l ca fiind un set de stiluri pe 
care indivizii le-au deprins pentru a se putea 
mişca în şi între grupurile sociale, şi spaţiile 
destinate vieţii18. Termenul de teritoriu, 
alături de cel de cultură şi, după cum vom 
vedea în paragraful următor, cel de 
identitate, sunt esenţiali pentru formarea 
unei baze solide de înţelegere a capitalului 
cultural şi a valorificării acestuia. Teritoriul 
este reprezentat de o arie de influenţă şi 
putere, de un marcaj al claselor şi regulilor 
sociale, precum şi de un mediu de control19. 

 
 

Un alt element important pentru definirea 
teritorialităţii este identitatea. Acesta este 
un termen poate la fel de complicat precum 
cel de cultură, care se bazează pe o serie de 
determinări care îşi au rădăcinile în 
înţelegerea unor alte noţiuni complexe şi 
definitorii. Identitatea are la bază şi o serie 
de deprinderi, unele personale, altele 
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21. Wise, J. M., 
2008. Cultural 
globalization: a 
user’s guide. 
Oxford: Blackwell 
Publishing, pp. 13-
15. 
 
22.Ibidem, p. 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

culturale precum şi modul în care delimităm 
spaţiul pe baza acestor deprinderi. Astfel, 
teritorializarea şi identitatea sunt două 
precondiţii ale existenţei noastre sociale şi 
sunt auto incluzive, deoarece „identitatea 
nu poate exista a priori teritorializării”20. 
Identitatea este parte componentă a 
formării de sine a individului la nivel 
teritorial, iar Wise face o incursiune în patru 
tipuri de legături între identitate şi teritoriu, 
tocmai pentru a putea clarifica implicaţiile 
culturale la nivelul celor două concepte21. 
Cele patru tipuri sunt: cel esenţialist, 
antiesenţialist, esenţialism strategic şi 
antiesenţialism strategic. Pentru detalierea 
celor patru, recomandăm parcurgerea în 
detaliu a capitolului dedicat din volumul 
Cultural Globalization: a user’s guide. 
Interesant pentru această scurtă incursiune 
este modul în care identitatea este 
determinată de forţele teritorializării – 
(de)teritorializarea şi (re)teritorializarea22. 
Cea dintâi presupune ştergerea limitelor 
unui teritoriu, schimbarea locaţiei cuiva din 
acel teritoriu în altul. Cea de-a doua 
presupune impunerea limitelor unui anumit 
teritoriu de-asupra altuia, deja existent. 
Cele două forţe pot fi folosite pentru a 
controla şi a securiza spaţiile sociale, a 
identităţilor formate deja. 
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Noţiuni de 
geografie 
culturală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Pe o astfel de 
structură s-au bazat 
şi editorii James 
Duncan, Nuala C. 
Johnson şi Richard 
Schein în 
configurarea 
volumului „A 
companion to 
Cultural 
Geography” apărut 
în anul 2004 la 
editura Blackewll 
Publishing. 
 
 
 

 
 

Pentru a putea înţelege temenul de capital 
cultural şi utilizarea sa la nivel teritorial, este 
importantă o scurtă incursiune în cadrul 
geografiei culturale şi asimilarea unor 
noţiuni de valoare. Astfel, contribuţiile de 
seamă în cadrul disciplinei analizate în acest 
subcapitol ţin de o structură 
tridimensională, bazată pe (1) o serie de 
direcţii specifice de studiu şi analiză care au 
influenţat gândirea geografică a sfârşitului 
de secol XX şi începutul secolului XXI, (2) un 
rezultat al acestor direcţii bazat pe structuri 
specifice care au determinat abordările în 
studiul cultural, iar (3) o serie de perspective 
şi abordări teoretice care au fost elaborate 
pe seama structurilor mai sus amintite23. 
Aceste trei dimensiuni au dus la formarea 
studiilor culturale care au influenţat atât 
geografia cât şi urbanismul, având influenţe 
în dezvoltarea studiilor teritoriale şi 
regionale.  
Pe scurt, o structură sumară a influenţelor 
culturale ar cuprinde următoarele aspecte 
cheie: tradiţiile culturale, momentele 
culturale, etica umană şi natura-cultura, 
consumerism şi clase sociale, influenţa(rea) 
peisajelor. Aceste elemente enumerate mai 
sus sunt esenţiale pentru a pune bazele 
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culturale 

 
 
 

înţelegerii capitalului cultural la nivel 
teritorial şi a putea determina modalităţile 
„inteligente” de valorificare a acestuia. 

 
 
 

În spiritul geografiei culturale, termenul de 
tradiţii culturale are în primă instanţă 
legătură cu tradiţiile cecetărilor de natură 
ştiinţifică din domeniu şi abia în plan secund 
se poate lua în considerare un înţeles cu 
privire la tradiţii în calitate de obiceiuri şi 
cutume. În acest prim sens, cultura a ajuns 
să ocupe un prim loc în cadrul studiilor de 
geografie datorită şcolii americane de 
geografie culturală, iniţiată de Carl Ortwin 
Sauer şi care îşi are rădăcinile în scoala 
germană. Momentul Carl Sauer a 
reprezentat tocmai începutul etapei în care 
a crescut interesul pentru interpretarea 
peisajului, investigarea acestuia ca separare 
de influenţele pozitiviste şi empiriciste ale 
geografiei umane24. 

 
 

Momentele culturale sunt reprezentate în 
geografie de acele inflexiuni temporale care 
au determinat schimbări de paradigmă a 
înţelegerii culturale a contextului geografic 
actual. Astfel, Heidi Scott face o selecţie a 
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acestora pe baza principalelor 
determinante transdisciplinare care au 
format cursul geografiei culturale începând 
cu a doua parte a secolului trecut.  
În primă instanţă este amintită ca 
fundamentală influenţa şcolii de geografie 
anglo-saxone (pe baza celei germane) 
aducând elogiu a doi geografi britanici, 
Peter Jackson şi Denis Cosgrove care au pus 
bazele unei noi geografii culturale la 
începutul anilor '80 ai secolului trecut25. 
Noutatea acestui moment cultural era 
reprezentată de modalitatea în care 
gândirea geografică era asociată cu cea 
sociologică specifică şcolii britanice, 
aducând în prim plan aspecte cu privire la 
specificul vieţii de zi cu zi.  
Un nou moment cultural a fost determinat 
de căderea cortinei de fier, eveniment care 
a produs o deschidere a aripii estice către 
ceea ce era considerat a fi vestul 
industrializat şi tehnologizat, un generator 
de „altfel” de cultură, care manifesta un alt 
fel de putere politică şi socială decât cel 
cunoscut în est26. Pentru geografia culturală 
acest moment a reprezentat şi o 
oportunitate de diversificare a ariilor de 
studiu, date de diversitatea care a stat la 
baza formării multor teorii contemporane, 
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cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

precum şi a multor programe de dezvoltare 
teritorială a Uniunii Europene. 

 
 
 

Înţelegerea conceptului de capital cultural 
se va baza pe noţiunile de geografie 
culturală studiate în primul curs, 
îndepărtându-se de înţelegerea pe care 
Pierre Bourdieu a dat-o initial termenului. 
Astfel, vor fi puse în discuţie principalele 
aspecte cu privire la momentele culturale 
definitorii ale contemporaneităţii, precum şi 
modul în care cultura este asimilată la nivel 
regional şi territorial. Pentru a înţelege 
capitalul cultural, trebuie să privim cultura 
ca o nouă formă de putere şi de politică, 
care a modelat geografia culturală şi 
urbanismul începând cu ultima jumătate a 
secolului trecut. Cultura a devenit o formă 
de afirmare a controlului şi de justificare a 
acţiunilor sociale, fiind o pârghie prin care se 
tatonează aspecte încă puţin explorate ale 
politicilor regionale. Cultura, fiind un 
termen şi un concept extrem de complex, a 
determinat schimbări majore de paradigm 
în ştiinţele sociale, iar în cazul urbanismului 
şi al geografiei, a facilitat dezvoltarea unor 
teorii specifice. Termeni precum peisaj 
cultural sau capital cultural au ajuns să 
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deschidă apetitul cercetătorilor din 
domeniu pentru studii interdisciplinare care 
au adus în prim planul cercetărilor cultura. 
La nivel urban şi arhitectural, studiile 
culturale au devenit esenţiale pentru 
înţelegerea modelelor şi pentru formarea 
discursului social şi politic necesar. Pentru 
înţelegerea capitalului cultural, important 
este să înţelegem formele de cultură care 
apar şi care pot fi valorificate la nivel 
teritorial. Studiile culturale tratează cultura 
din mai multe perspective, înţelegând-o ca 
tot ceea ce este produs de om, incluzând 
aici literatura, arhitectura, artele – de la 
pictura la arta spectacolului, tradiţiile, 
obiceiurile şi altele. Toate acestea formează 
sfera culturală, cea care reprezintă un izvor 
nesfârşit pentru reproducerea şi 
reprezentarea culturală în spaţiul 
public/privat – acţiuni relevante la nivel 
teritorial. 
Perspectiva generală asupra culturii şi a 
capitalului cultural pe care vrem să o 
conturăm în acest capitol prevede ca 
înţelegerea conceptului de cultură să se 
rezume la formula generală în care aceasta 
reprezintă baza structurilor unei comunităţi 
şi generatoarea ordinii din viaţa de zi cu zi27. 
Totodată, capitalul cultural presupune 
cunoaşterea şi înţelegerea unei conştiinţe 
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Capital 
cultural, valori, 
societate şi 
teritoriu – 
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sociale, generatoare şi ea la rândul ei a 
ordinii vieţii de zi cu zi28.  
Conceptul de capital cultural are totodată o 
strânsă legătură cu cele de spaţiu şi loc, iar 
înţelegerea lui implică şi o aprofundare a 
celorlalte două „metafore” ca generatoare a 
unor culturi (sub)urbane. O analiză a celor 
două concepte complexe ar depăşi cu mult 
spaţiul alocat acestei activităţi, iar pentru 
acest scurt material de învăţare va fi 
suficientă descrierea potrivit căreia spaţiul 
şi locul, alături de timp sunt paradigme ale 
valorilor şi structurilor sociale generatoare 
de cultură. Spaţiul este astfel inseparabil de 
formele de manifestare socială29 
generatoare de cultură şi purtătoare de 
conţinut simbolic. 

 
 
 

Toată acestă suită de cursuri au scopul de a 
dezvolta studentului cunoştinţele cu privire 
la cultura urbană, relaţia acesteia cu valorile 
umane şi sociale, dar şi cu teritoriul. Este de 
fapt corpul principal de teorie, care face 
trecerea de la o înţelegere a capitalului 
cultural în sine, la acceptarea unei 
dimensiuni urbane şi teritoriale, ca bază a 
formării deprinderilor necesare valorificării 
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inteligente a capitalului cultural la nivel 
teritorial. 
În planificarea urbană, regională şi 
teritorială, termenul de cultură se regăseşte 
pe trei paliere distincte30. Primul, este cel în 
care cultura este văzută ca o activitate civică 
(artele, muzica, media, sporturile) şi care 
poartă denumirea de planificare a culturii. 
Al doilea palier se referă la identificarea 
modului de a face planificare de către 
diferite instituţii, iar aici apare termenul de 
cultură a planificării31. Al treilea aspect 
priveşte o latură sensibilă şi anume etnia şi 
excluderea socială, iar termenul folosit este 
cel de cultură în planificare32. 
Cultura în planificare se foloseşte se 
foloseşte de stereotipuri, care 
generalizează şi produc inadvertenţe în 
procesul de planificare la nivel teritorial. 
Totodată, aceste stereotipuri întăresc ideea 
conform căreia cultura este doar o 
metaforă, doar pentru a putea înţelege 
delimitările sale conceptuale. Simone 
Abram afirma că termenul de cultură este 
doar o „invenţie căreia îi atribuim un 
înţeles”33. 
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Odată cu parcurgerea cursurilor cu privire la 
cultură şi influenţele sale urbane şi 
regionale, cursul 7 este destinat înţelegerii 
dimensiunilor culturale ale turismului şi a 
modului în care capitalul cultural poate fi 
valorificat prin prisma dezvoltării turismului 
la nivel urban şi regional. Resursele culturale 
sunt considerate a fii esenţiale pentru 
dezvoltarea destinaţiilor culturale, fiind 
dealtfel baza a ceea ce numim capital 
cultural. Turismul s-a dezvoltat în ultima 
perioadă atât de mult, încât a ajuns să ocupe 
un loc important în politicile regionale şi 
locale, având influenţă în dezvoltarea 
economică a numeroase oraşe şi regiuni. 
Turismul este un proces cultural în egală 
măsură în care este şi o formă de dezvoltare 
economică34.  
Pentru prima dată în cadrul acestui curs 
apare termenul de peisaj cultural, asociat cu 
cel de turism, ceea ce ne determină să 
facem o paralelă între conceptele de peisaj 
cultural şi capital cultural. În esenţă, ambele 
sunt determinate de ceea ce numim viaţa de 
zi cu zi şi de apartenenţa socială şi 
comunitară a comunităţilor. Peisajul 
cultural are drept componente aceleaşi 
elemente definitorii ale capitalului cultural, 
iar cele două determină înţelegerea 
existenţei noastre mundane precum şi 
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acţiunea noastră directă în mediul extern, 
care este înţeleasă în termeni generici ca 
fiind cultura generatoare de înţeles. 
Prin spectrul destinaţiilor culturale şi al 
turismului, capitalul cultural împreună cu 
peisajul cultural sunt percepute ca fiind 
generatori ai înţelesului şi conştiinţei 
spaţiale şi ai valorilor. 
Astfel, „ca parte a conştiinţei nostre şi a 
realităţilor noastre trăite, turismul 
reprezintă în mod esenţial crearea şi 
reconstrucţia peisajelor geografice ca 
destinaţii turistice distinctive prin 
manipularea istoriei şi a culturii”35. 
Totodată, George Hughes afirma faptul că 
reprezentarea spaţială determinată de 
turism este una activă, ceea ce face ca 
aceasta să fie baza unei înţelegeri culturale 
a destinaţiilor turistice36, iar din aceste 
considerente, spaţiul poate fi considerat din 
două puncte diferite de vedere care sunt 
caracterizate de imposibilitatea de a 
diferenţia cotidianul de spaţialitatea 
imediată, însă nu şi comportamentul 
social37. 
Un alt aspect important dezbătut în cadrul 
acestui capitol este cel legat de 
atractivitatea pe care capitalul şi resursele 
culturale o adaugă destinaţiilor turistice, 
acestea două reprezentând factori 
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importanţi ai competitivităţii şi 
atractivităţii. Aceste două deziderate sunt 
factorii care determină dezvoltarea 
regiunilor, iar cultura este elementul 
distinctiv care poate face diferenţa între 
succes şi eşec în ceea ce priveşte aplicarea 
unor politici coerente de dezvoltare locală şi 
regională a turismului. În acest sens, 
consiliul OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) a publicat 
un studiu cu privire la influenţa culturii 
asupra turismului, studiu care se va 
recomanda pentru parcurgere pe perioada 
de desfăşurare a cursului. Importanţi pentru 
descrierea noastră succintă sunt doar câţiva 
factori care au determinat creşterea 
influenţei culturii în acest domeniu38.  
Cererea este dată de: 

- Interesul crescut dat culturii, ca sursă de 
identitate 

- Niveluri ridicate a capitalului cultural, 
stimulate de creşterea nivelului educaţiei 

- Populaţia îmbătrânită din regiunile în 
dezvoltare 

- Consumerismul contemporan (cu focus pe 
dezvoltarea personală, nu doar 
materialism) 

- Dorinţa de experimentare directă  
- Creşterea importanţei culturii imateriale 
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- Creşterea mobilităţii şi facilitarea 
accesului la alte tipuri de culturi 
Oferta este generată de: 

- Dezvoltarea turismului cultural pentru 
stimularea profitului şi a locurilor de 
muncă 

- Creşterea importanţei culturii în politicile 
regionale de dezvoltare 

- Accesul crescut la cultură prin noile 
tehnologii 

- Dorinţa naţiunilor şi regiunilor de a 
promova identităţi distincte 

- Dorinţa de a promova în exterior imaginea 
regiunilor şi naţiunilor 

- Probleme de finanţare a culturii scad 
odată cu creşterea capitalului cultural şi a 
resurselor culturale 
 

Definirea relaţiei turism – cultură este 
problematică şi nu se poate reduce doar la 
un simplu enunţ, cu atât mai mult cu cât 
termenul de cultură este unul complex şi cu 
o multitudine de definiţii. În esenţă, o astfel 
de relaţie ar trebui să determine care forme 
de cultură sunt importante pentru turism şi 
care sunt tipurile de turism care se pretează 
mai bine unor anumite tipologii culturale. 
Pe scurt, este bine de reţinut că în definirea 
relaţiei turism-cultură, ce-a de-a două 
entitate trebuie considerată atât un produs, 
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cât şi un proces, astfel încât să poată fi 
acoperit un spectru cât mai larg în ceea ce 
priveşte experienţele oferite vizitatorului.  

 
 

Ce este un oraş, sau o regiune, creativă? 
Profesorul Maurizio Carta consideră că 
aceste oraşe (pot fi în egală măsură şi 
regiuni) sunt cele care investesc în 
cercetare, inovare şi regenerare prin 
cultură. Oraşe care au un nivel ridicat al 
calităţii vieţii, în care cultura, arta, 
arhitectura şi urbanismul au un rol 
important precum şi un rol activ şi plin de 
înţeles şi semnificaţie39. Acest capitol este 
strâns legat de cel de-al şaptelea, în care s-
au pus problemele cu privire la capital 
cultural, resurse culturale şi turism, 
atingând totodată şi termenul de 
creativitate. Tot Carta este cel care 
delimita, în lumina schimbărilor de la 
începutul secolului XXI, că oraşele se vor 
confrunta cu două procese esenţiale în 
dezvoltarea lor: apariţia aşa-numitei clase 
creative şi creşterea creativităţii urbane ca 
pion principal al dezvoltării economice40. 
Astfel, devine vitală înţelegerea modului în 
care vor opera oraşele în viitor, iar pentru 
asta este nevoie de specialişti instruiţi care 
să acţioneze în concordanţă.  
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Astfel, creativitatea şi valorificarea 
capitalului cultural devin încet instrumente 
ale dezvoltării economice, iar soluţia este 
dată de factorii care asigură existenţa şi 
dezvoltarea unei clase sociale creative – cei 
trei T şi C. Cei trei T sunt tehnologia, talentul 
şi toleranţa, urmaţi de un al patrulea, 
teritoriul, care este doar un catalizator al 
celor trei T-uri şi C-uri, reprezentate de 
cultură, comunicare şi cooperare41. 

Pentru înţelegerea regiunilor creative, ne 
vom baza pe modelul conceptual schiţat 
de Cooke şi Schwartz în volumul editat 
Creative Regions: technology, culture and 
knowledge entrepreneurship. Ca bază, pe 
scurt, elementele fundamentale ale unei 
regiuni creative sunt date de capitalul 
cultural, precum arhitectura, artele, 
muzica etc. alături de industriile creative 
pe care acestea le generează42. După cum 
se poate deduce şi din imagine, capitalul 
cultural este doar o mică parte din ceea ce 
formează o regiune creativă, iar despre 
unele detalii care ar putea ajuta la 
conturarea unei posibilităţi de valorificare 
inteligente a capitalului cultural se va 
dezvolta pe larg în cadrul cursului. 
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Ca rezultat al ultimelor două capitole 
(cursuri) parcurse, cursul cu numărul 9 
propune cunoaşterea conceptului de sistem 
cultural teritorial, după ce au fost 
aprofundate noţiunile de oraş şi regiune 
creativă, destinaţii culturale şi cultura 
(capitalul cultural) teritorial. 
Aşadar, ce este sistemul cultural teritorial? 
Deocamdată nu există o definiţie unică 
pentru acest concept, fiind unul relativ nou 
şi în plin proces de fundamentare teoretică. 
Totuşi, pentru înţelegerea conceptului, este 
important de reţinut faptul că poate fi 
considerat o derivată a sistemelor 
teritoriale, în cadrul căreia cultura (capitalul 
cultural) este forţa care generează înţeles. 
Astfel, principalele aspecte la care acest 
curs va oferi rezolvări teoretice vor fi legate 
de stabilirea condiţiilor, actorilor implicaţi, 
resurselor şi a relaţiilor generate de 
sistemele teritoriale şi care au ca principal 
factor generator capitalul cultural 
teritorial43. 
Sistemul cultural teritorial are ca formă 
finală şi concretă un plan care se poate 
defini ca un proces dinamic care combină 
planificarea şi proiectarea la nivel teritorial, 
având cultura şi peisajul ca elemente de 
bază. Paolo Colarossi44 considera că un plan 
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al sistemului cultural teritorial trebuie să 
îndeplinească şapte caracteristici 
principale:  
(1) Trebuie să cuprindă atât peisajul natural 

cât şi cel cultural, economic şi social al 
unui teritorial, cu referire la atributele 
materiale şi imateriale şi relaţiile dintre 
acestea 

(2) Trebuie să fie un plan structural care se 
bazează pe o multitudine de proiecte 
care identifică componentele 
sistemelor reale şi priorităţile 

(3) Trebuie să cuprindă componentele ale 
sistemelor şi să le includă într-o 
structură metodologică 

(4) Va fi implementat în timp, neoferind o 
soluţie rapidă ci una bine gândită şi 
eficientă 

(5) Trebuie să fie flexibil şi să prezinte 
diferite şcenarii viabile în timp şi spaţiu 

(6) Reprezintă un proces de planificare 
strategic, concentrat, participativ şi 
bază a comunicării între comunităţi şi 
administraţie 

(7) Trebuie să fie administrat de către o 
autoritate publică eficientă 
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Cursul cu numărul zece va analiza modul în 
care peisajele culturale pot fi integrate în 
planurile şi proiectele de dezvoltare şi 
amenajare a teritoriului. Important pentru 
înţelegerea acestui aspect este modul în 
care sunt înţelese în sine peisajele culturale, 
iar pentru acest lucru ne vom limita studiul 
de început asupra paradigmei culturale, 
odată ce termenul de cultură a fost 
dezvoltat în primele capitole. O scurtă 
incursiune în evoluţia conceptului de peisaj 
cultural va fi benefică, impreună cu 
cunoaşterea unor definiţii şi modalităţi de 
înţelegere a conceptului. Integrarea 
peisajelor culturale va fi oferită ca o 
rezultantă a înţelegerii acestora şi a modului 
în care pot face parte din planurile de 
dezvoltare. 

 
 
 

Acest curs se doreşte a fi primul dintr-o serie 
de trei care vor pune bazele procesului de 
valorificare culturală ca instrument al 
managementului cultural. Finalitatea 
procesului de valorificare constă tocmai în 
planificarea eficientă la nivel regional a 
potenţialului cultural existent, iar acest 
lucru se poate realiza prin înţelegerea 
procesului de planificare şi programare 
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culturală, prin elaborarea de politici, 
programe şi proiecte eficiente şi prin 
cunoaşterea conceptului de management 
cultural. 
Planificarea culturală este un proces 
dinamic strâns legat de dezvoltarea urbană 
şi regională, fiind un motor al creativităţii şi 
al inovării. Planificarea culturală presupune 
utilizarea resurselor culturale ca un capital 
strategic în procesul de dezvoltare. La nivel 
regional, cultura poate să asigure sentiment 
de apartenenţă la o identitate şi la o 
structură de valori bine definite. Totodată, 
cultura poate asigura „brand”-ul regional şi 
să adauge plus valoare la nivel economic şi 
social în egală măsură. Colin Mercer a 
caracterizat pe scurt planificarea culturală 
ca fiind procesul strategic şi integral de 
utilizare a resurselor culturale45.   
Programarea culturală este procesul 
premergător planificării, reprezentând baza 
de elaborare a celui din urmă. Programarea 
este reprezentată de succesiunea de 
instrucţiuni care permit rezolvarea unei 
probleme, plecând de la o serie de date 
iniţiale. La nivel cultural, programarea 
reprezintă succesiunea de acţiuni care 
determină, prin cercetare şi coordonare, 
identificarea scopului şi structurii 
programului care urmează a fi realizat. Aici, 
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termenul de program se referă generic la 
tipologia de instrument de acţiune la nivel 
local şi regional. Programarea culturală are 
cinci etape distincte:  
(1) Stabilirea scopului 
(2) Analiza factorilor 
(3) Dezvoltarea conceptelor 
(4) Determinarea nevoilor 
(5) Stabilirea „problemei” 
Pe baza acestor etape şi a procesului de 
programare se structurează procesul de 
planificare culturală, ca instrument 
generator al valorificării inteligente.  

 
 
 

Politicile publice sunt instrumente de 
aplicare a unor scopuri, care pot fi după cum 
urmează: expresii ale unei stări de fapt, 
propuneri specifice, decizii, produse, 
rezultate, teorii sau modele. În esenţă, o 
politică poate fi considerată un instrument 
cadru de a unor decizii generate de 
obiective, mijloace şi resurse anume alocate 
pentru a determina rezolvarea unor situaţii 
specifice. Politicile sunt sectoriale, iar unul 
dintre sectoarele de bază ale politicilor 
publice este cultura. Programele, la rândul 
lor, sunt instrumente de implementare a 
politicilor, cele pe baza cărora se definesc şi 
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soluţionează situaţiile specifice amintite 
mai sus. 
Jim McGuian considera că trăim într-o 
epocă dominată de raţiuni economice, iar 
pentru a putea readuce cultura în prim plan, 
trebuie să recurgem la politici specifice care 
să determine creşterea valorilor culturale46. 
Totodată, McGuian consideră termenul de 
cultură ca fiind unul aproape lipsit de sens, 
datorită folosirii sale în scopuri vaste de-a 
lungul timpului, iar astfel, politicile culturale 
trebuiesc privite din perspectiva culturii şi 
puterii, ca un binom al existenţei noastre 
contemporane, guvernate de tehnologie şi 
de un sistem global de „exploatare” a 
brand-urilor locale, regionale şi/sau 
naţionale47. 

 
 
 

În cadrul penultimului curs, viitorii 
profesionişti se vor familiariza cu noţiunile 
care definesc managementul în domeniul 
cultural. Pe scurt, managementul cultural 
este o activitate specifică de exploatare, 
valorificare, administrare şi orientare a 
resurselor culturale, atât la nivel local sau 
regional, cât şi oranizaţional. În cadrul 
literaturii de specialitate se întâlnesc destul 
de des referinţe la managementul cultural 
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Concluzii şi 
sinteză 

 

organizaţional, iar acest aspect ne 
interesează doar în măsura în care poate 
furniza detalii cu privire la iscusinţa 
administrării, simţul tactic şi talentul 
organizatoric. În această ordine de idei, 
managerii culturali vor trebui să 
dobândească abilităţi de lucru cu idealuri, 
percepţii şi caractere, pe care să le 
modeleze şi coreleze cu realitatea socială, 
economică şi politică. Pe scurt, managerii 
culturali sunt cei însărcinaţi cu organizarea 
spaţială a culturii.  

 
 

Acest ultim curs va face o sinteză a 
întregului proces didactic, presentând 
concluziile la care s-a ajuns parcurgând 
toate cursurile. Studenţii vor avea astfel 
reliefată ideea valorificării inteligente pe 
care se bazează disciplina.  
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