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I. Activitatea socioculturală.
În decursul

anului 2007, Centrul Cultural Judeţean Olt a desfăşurat

activităţi specifice, în conformitate cu prevederile stabilite prin Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare, precum şi Planul cu principalele acţiuni culturale pe
anul 2007. Astfel, în această perioadă, sau derulat un număr de 54 de acţiuni
culturale, la care Centrul Cultural Judeţean Olt a luat parte în diverse ipostaze,
ca organizator, colaborator, invitat ori pe linie de monitorizare sau jurizare.
Activităţile specifice desfăşurate de Centrul Cultural Judeţean Olt, au avut
ca obiective principale educarea artistică a publicului prin programe specifice,
sprijinirea tinerilor şi artiştilor valoroşi în afirmarea lor, cercetarea, conservarea,
valorificarea în ceea ce priveşte activitatea culturală şi promovarea artiştilor.
De asemenea, sa urmărit, prin numărul mare de expoziţii organizate la
nivel local, judeţean, internaţional şi în colaborare cu alte centre şi instituţii,
sensibilizarea publicului la ceea ce înseamnă arta şi necesitatea menţinerii unei
continuităţi a prestigiului de care se bucură artiştii din judeţul Olt.
Astfel, în acest an acţiunile culturale au fost extinse realizânduse
expoziţii de pictură, spectacole şi lansări de carte la Bucureşti, Palatul
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Parlamentului, la Craiova  Muzeul de Artă “Jean Mihail”, Balş – Galeria
“ProArt”, Slatina – Galeria “Art Delia”, Biblioteca Judeţeană “Ion Minulescu”,
Casa de Cultură a Sindicatelor, Muzeul Judeţean Olt, precum şi în diferite
instituţii de învăţământ.

II. Acţiuni culturale :
În perioada la care se referă prezentul raport sau desfăşurat o serie de
activităţi care au acoperit o paletă largă de domenii culturale şi care sau bucurat
de o mare audienţă din partea publicului iubitor de artă şi folclor autentic.
Situaţia pe domenii se prezintă astfel:
a)

– Artă : pictură, grafică, desen şi sculptură  au fost realizate un

număr de 20 de vernisaje de expoziţii care au conţinut lucrări expuse de artişti
plastici renumiţi, dar şi expoziţii realizate cu lucrări ale tinerilor care au
îmbrăţişat acest domeniu. Fie pe cont propriu, fie prin colaborare cu alte
instituţii de cultură şi învăţământ, Centrul Cultural Judeţean Olt, a organizat
aceste evenimente culturale pe plan local, judeţean şi naţional (Slatina, Caracal,
Corabia, Balş, Dobreţu, Craiova, Bucureşti etc.).
b)

– Lansare de carte – la această secţiune instituţia a participat la

organizarea a 8 evenimente ocazii cu care au fost lansate o serie de cărţi: Palatul
Copiilor – Carte de poezii realizată în urma unui concurs al copiilor din Slatina;
“Portret sentimental Ion Popescu Negreni”; “Dar de primăvară”, John Năstase;
“Ion Popescu Negreni”; “Suflete la preţ redus”, Eugen Ovidiu Chirovici;
“Singurătatea lupului”, Paul Dogaru; “Monumente oltene”; album “Ion Popescu
Negreni”, etc.
c)

 Concursuri 6 – Slatina, “Spiru Vergulescu”, copii de la grădiniţă şi

elevi din clasele I – IV sin şcoliele slătinene, “Olimpiada liceelor” – Slatina,
elevi din clasele I VIII, de la Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”.
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d)

Manifestări cultural artistice – Slatina, Drăgăneşti, Caracal,

Pâşcoveni, Coteana, Corabia, Poboru, Făgeţelu.
e)

– Spectacole de teatru – 7 , Slatina, Drăgăneşti, Caracal, Balş, Piatra

Neamţ, Sibiu
Pentru realizarea acestor acţiuni, Centrul Cultural Judeţean Olt a colaborat
cu diverse instituţii din majoritatea sectoarelor de activitate, atât pe plan local
cât şi naţional şi internaţional.

III. Situaţia colaborărilor se prezintă astfel:
a) Pe plan local sa conlucrat foarte bine cu: Centru Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Ansamblul Profesionist
„Plaiurile Oltului“, Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Biblioteca Judeţeană
“Ion Minulescu”, cu Muzeul Judeţean Olt, Inspectoratul Şcolar Olt, Palatul
Copiilor Slatina, Casa de Cultură a Sindicatelor, Galeria particulară “Art Delia”,
precum şi cu o serie de şcoli.
b) Pe plan zonal sa colaborat cu: Muzeul de Artă “Jean Mihail” din
Craiova, Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Craiova, Muzeul de Istorie Craiova,
postul de radiodifuziune Radio Craiova Cultural, Galeria de artă “Pro Art” Balş,
Primăria şi Şcoala generală Bobiceşti, Primăria din localitatea Dobreţu, primăria
şi Şcoala din localitatea Coloneşti, Muzeul “Câmpia Boianului” din Drăgăneşti
Olt,etc.
c) Pe plan naţional sa colaborat cu: posturi de televiziune din capitală,
D.D.T.V, T.V.R. 1, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca O.S.I.M.
Bucureşti, Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Craiova, etc.
d) Pe plan internaţional sau stabilit schimburi culturale cu Republica
Moldova, respectiv Uniunea Artiştilor din Chişinău, Bulgaria – Uniunea
Artiştilor Plastici.
Un accent deosebit sa pus pe realizarea manifestărilor la un înalt nivel
calitativ pentru ca acestea să constituie un element de atracţie pentru largul
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public şi sa ţinut cont de remarcile făcute de diferite personalităţi cu prilejul
unor acţiuni în domeniu. Din relatări massmedia a rezultat că acestea au fost pe
placul publicului, nefiind înregistrate critici ori polemici pe teme socioculturale.
De asemenea se poate afirma că scopul propus a fost atins ceea ce rezultă
din creşterea numărului de participanţi atât ca expozanţi, cât şi în calitate de
spectatori, din toate vârstele şi categoriile socioprofesionale. Dezvoltarea
interesului pentru cultură, sub toate aspectele, a fost şi rămâne una din
preocupările de bază ale instituţiei. În acest scop prin programele specifice
desfăşurate sub diverse forme, se acţionează pentru atragerea, cooptarea şi
implicarea activă a cât mai multor indivizi în procesul de realizare a
fenomenului sociocultural.
Importanţa realizării acestui obiectiv rezidă din necesitatea afirmării
entităţii culturale şi crearea unor premize noilor generaţii pentru perpetuarea
elementelor socioculturale specifice zonei. În acest context, cu diferite ocazii,
cum ar fi sărbătorile tradiţionale, au fost invitate să participe formaţii din
localităţile judeţului Olt dar şi din ţară, prilej cu care au fost aduse în atenţia
invitaţilor unele aspecte legate de necesitatea continuităţii procesului de creaţie
artistică şi populară.
Ca în orice domeniu de activitate şi instituţia noastră se confruntă cu unele
probleme. Parte din acestea sunt generate de lipsa de interes manifestată de
unele instituţii şi de superficialitatea cu care sunt tratate problemele de aspect
sociocultural. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, la nivelul instituţiei sau
luat măsuri pentru a dialoga cu persoanele care au responsabilităţi în acest
domeniu şi abordarea celor mai propice metode prin care să se realizeze
implicarea activă şi eficientă a tuturor instituţiilor în procesul de dezvoltare
socioculturală şi de creaţie artistică, dar şi de promovare a tradiţiilor specifice
zonei Olteniei.

4

IV. Editarea, tipărirea de albume şi materiale prin care să se
realizeze informarea cultural  artistică a publicului.

Centrul Cultural Judeţean Olt, în urma aprobării legii bugetului pe anul
2007 a primit fonduri suficiente necesare desfăşurării activităţilor specifice şi a
evenimentelor cultural artistice intreprinse.
Pe plan local sa colaborat foarte strâns cu presa locală: “Oltul”, ”Gazeta
de Sud”, “Gazeta Oltului”, reporterii pe probleme de cultură fiind informaţi în
detaliu despre evenimentele culturale desfăşurate de către Centrul Cultural
Judeţean Olt.
Sub aspect editorial în acest an sa realizat un album cu lucrări realizate în
taberele de creaţie de la Nicolae Titulescu şi Dobreţul, precum şi o serie de
materiale publucutare precum : afişe, invitaţii etc..

Deasemenea, sau adunat de la instituţiile de învăţământ poezii scrise de
copii talentaţi care vor face pe viitor obiectul unei edituri literare cu circuit
intercultural şi şcolar.

Activitatea financiarcontabilă
Sub aspect financiarcontabil, activitatea Centrului Cultural Judeţean Olt,
se prezintă astfel:
Nr.
crt.
I.

II.

Denumire indicatori

Prevederi 2005

Venituri totale
Curente
Capital
Cheltuieli totale  din care:
 cheltuieli curente
Cheluieli de pers.
Cheltuieli materiale
 cheltuieli de capital

210.000
210.000
0
210.000
210.000
80.000
34.160
0
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Realizat
157.222
157.222
0
157.222
157.222
80.000
77.222
0

Cheltuieli
efective

148.179
148.179
68.205
76.482
3.492

Mijloacele financiare alocate Centrului Cultural Judeţean Olt pe anul
2007 au fost suficiente pentru a putea fi îndeplinite acţiunile socioculturale
propuse şi aprobate prin Planul cu principalele acţiuni pe anul 2007, dar şi pe
cele propuse prin prioectul de management realizat de către managerul
instituţiei.

DIRECTOR
ZEFIR BERZOVIS GHENCEA
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