VIZAT,
PRIMAR,
EPURE GHEORGHE

LISTA PROGRAMELOR
ŞI PROIECTELOR CULTURALE ALE COMUNEI POLOVRAGI
PREVĂZUTE PENTRU ANUL 2021

Nr.
Crt.
1

2

Denumirea
programului/proiectului
cultural
Simpozion “EminescuPoet român şi european”,
manifestare desfăşurată cu
prilejul a 159 de ani de la
naşterea marelui scriitor;

Simpozion “172 de ani de
la Unirea Principatelor”

Descrierea sumară a
programului/proiectului
cultural şi a co-organizatorilor
-elevi
de -Recital de poezie din creaţia
gimnaziu
eminesciană
-profesori
-Expoziţie de carte
-pensionari
-Comunicări pe teme literare
-poeţi, scriitori
-Dezbateri
Grupuri
ţintă

Rezultate
aşteptate

-Familiarizarea tinerilor cu
complexitatea personalităţii
eminesciene
-Dezvoltarea gustului pentru
frumos în general, pentru
poezie şi muzică de calitate în
special;
-Promovarea valorilor locale
”Artur în domeniul literaturii;

-elevi
gimnaziu
-veterani
război
-profesori
-pensionari

în colaborare cu:
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
Bădiţa” Polovragi
de -Expoziţie de carte
-Comunicări pe teme istorice
de -Dezbateri
în colaborare cu:
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală

”Artur

-Dezvoltarea sentimentului
patriotic;
-Cunoaşterea
istoriei
naţionale;

Perioada
de
desfăşurare
11. 01.2021

25.01.2021

3

4

Spectacol artistic de Ziua
Femeii;

Festivalul „Tudor
Vladimirescu”

5

Spectacol cultural-artistic
cu ocazia Sfintelor
Sărbători de Paşte

6

Simpozion ”Artur Bădiţa”,
manifestare desfăşurată cu
prilejul a 70 de ani de la

-elevi
de
gimnaziu şi copii
de grădini-ţă
-mame cu preocupări artistice şi
creatoare
-profesori
-tinere
- tineri
- locuitori ai
comunei
Polovragi
- oameni de
cultură ai
județului Gorj
- oaspeți din țară
și străinătate

Bădiţa” Polovragi
-Recital de poezie
-Dansuri populare şi moderne
-Interpretări de cântece populare
în colaborare cu:
Grădiniţa Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
Dezbateri pe teme istorice:
2021 „An istoric naţional”,
împlinirea a 200 de ani de la
revoluţia lui Tudor Vladimirescu;

în colaborare cu:
C.J.C.P.C.T. Gorj
D.J.C.C.P.C.N Gorj
Primăria Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
-elevi
de -Recital de poezie
gimnaziu
-Dansuri populare şi moderne
-tineri cu preocu- -Interpretări de cântece populare
pări artistice şi -Piesă de teatru
creatoare
-profesori
în colaborare cu:
-comunitatea
Primăria Polovragi
locală
Ansamblul
folcloric
“Cheile
Olteţului”
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
-elevi
de -Recital de poezie din creaţia
gimnaziu
poetului
-profesori
-Expoziţie de carte

-Trezirea interesului pentru
cunoaşterea valorilor
feminităţii;
-Educarea respectului faţă de
femeie, în general;
-Dezvoltarea
sentimentului
maternităţii;

7.03.2021

- Dezvoltarea sentimentului
patriotic;
-Cunoaşterea
istoriei
naţionale;
-Cultivarea dragostei faţă de
eroii neamului şi istoria sa;

21-23.03.2021

-Dezvoltarea gustului pentru
frumos în general, pentru
poezie şi muzică de calitate în
special;
-Promovarea valorilor locale
în domeniul cultural-artistic ;
-Promovarea
tradiţiilor
culturale locale;

3.05.2021

-Dezvoltarea
interesului
pentru creaţia poetului nostru
şi a gustului pentru poezie, în

07.05.2021

naşterea poetului polovrăgean;

6

7

8

-pensionari
-poeţi, scriitori

-Comunicări pe teme literare
-Dezbateri

în colaborare cu:
C.J.C.P.C.T. Gorj
Biblioteca Judeţeană ”Christian
Tell” Gorj
Primăria Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
Șc. Pop. De Artă
Manifestare comemorativă -elevi
de - Depuneri de coroane de flori la
cu ocazia “Zilei Eroilor”
gimnaziu
Monumentul
Eroilor
din
-veterani
de Polovragi
război
-Comunicări pe teme istorice
-profesori
-Dezbateri
-pensionari
-Piesă de teatru, interpretată de
-vaduve de război elevii Șc. Gen. Polovragi
în colaborare cu:
Primăria Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
Veterani de război
Personalităţi politice şi culturale
ale judeţului
Sărbătoarea căpșunilor
-Tineri agricultori - Expoziţie cu vânzare a
- invitaţi
producătorilor de căpşuni;
- locuitori
ai - Expoziţie de motoutilaje folosite
comunei
de cultivatorii de căpşuni la
Polovragi
pregătirea terenului
Serbarea sfârşitului de an - părinţi
- Recital de poezie
şcolar
- elevii Şc. Gen.
- Dansuri populare şi moderne
Polovragi
- Interpretări de cântece populare
- profesori
În colaborare cu:

general, mai ales în rândul
tinerilor;

- Dezvoltarea sentimentului
patriotic;
-Cunoaşterea
istoriei
naţionale;
-Cultivarea dragostei faţă de
eroii neamului şi istoria sa;

28.05.2021

- Dezvoltarea interesului 06.06.2021
tinerilor faţă de cultivarea
căpşunilor
- Participarea părinţilor la 13.06.2021
serbare;
Prezentarea
în
faţa
comunităţii
locale
a

9

Tabără
națională
de
sculptură în lemn, ediţia a
IV-a

10

Fest. Naţional de folclor
„Cheile Olteţului” ediţia a
III - a

11

Festivalul folcloric
”Nedeia de Sf. Ilie” de la
Polovragi

12

Festivalul Naţional de
teatru istoric „VATRA”,

Primăria Polovragi
Grădiniţa Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
- tineri
- Expoziție de sculptură în lemn
- locuitori
ai realizată de sculptori ce transmit
comunei
în
operele
lor
simbolurile
Polovragi
străvechii Dacii;
oameni
de
cultură
ai Locul de desfășurare : Platoul din
județului Gorj
zona Mănăstirii Polovragi
- oaspeți din țară În colaborare cu :
și străinătate
Consiliul Județean Gorj
Prefectura Gorj
CJCPCT Gorj
Primăria Polovragi
Consiliul Local Polovragi
Tineri interpreţi Consiliul Judeţean Gorj
din
zonele CJCPCT GORJ
pastorale
Sc. Pop. de artă Tg. Jiu
Ans. Artistic profesionist „Doina
Gorjului”
Primăria
şi Consiliul Local
Polovragi
- tineri
Spectacol folcloric susţinut de
comunitatea diferite ansambluri folclorice din
locală
judeţ şi din ţară
- turişti
în colaborare cu:
Consiliul Judeţean Gorj
Prefectura Gorj
C.J.C.P.C.T. Gorj
Primăria Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
-elevi de
Spectacol
de teatru istoric
gimnaziu
susţinut de diferite trupe de teatru

premianţilor Şcolii Generale;
- Înmânarea de diplome şi
premii elevilor cu rezultate
excelente la învăţătură;
Reconsiderarea,
01-10.07.2021
redescoperirea, conservarea și
promovarea
simbolurilor
dacice în arta lemnului din
România

Valorificarea
pastoral

potenţialului 19.07.2021

- Conservarea tradiţiilor şi 20.07.2021
obiceiurilor populare
- Valorificarea potenţialului
creator al poporului român
- Dezvoltarea interesului
pentru creaţia populară
Promovarea
tradiţiilor
culturale locale cât şi a
portului,
dansului
şi
cântecului păstoresc ;
- Dezvoltarea sentimentului 8-12.09.2021
patriotic;

ediţia I

13

14

15

In memoriam Artur Bădiţa
- 23 ani de la încetarea din
viaţă a poetului;

Ziua internaţională a
persoanelor vârstnice

„Festivalul toamnei”
(Festivalul castanelor,

-profesori
-comunitatea
locală
-oameni de
cultură ai
judeţului

-elevi de
gimnaziu
-profesori
-pensionari
-poeţi, scriitori
-oameni de
cultură ai
judeţului

-persoane
vârstnice
localitate;
-pensionari;
-veterani
război
-comunitatea
locală;
-meșteșugari,
-comercianți,

din judeţ şi din ţară;
Locul de desfăşurare: Peştera
Polovragi, Vatra dacică, Căminul
Cultural, Scena din Vatra târgului
În colaborare cu:
Consiliul Judeţean Gorj
Prefectura Gorj
C.J.C.P.C.T. Gorj
Primăria şi Consiliul
Polovragi
Şc. Gen. Polovragi

-Cunoaşterea
istoriei
naţionale;
-Cultivarea dragostei faţă de
eroii neamului şi istoria sa;

Local

- Recital de poezie din creaţia
poetului
- Expoziţie de carte
- Comunicări pe teme literare
- Dezbateri

- Cunoaşterea creaţiei marelui 28.09.2021
poet;
- Promovarea valorilor locale
în domeniul literaturii;

în colaborare cu:
C.J.C.P.C.T. Gorj
Biblioteca Judeţeană ”Christian
Tell” Gorj
Primăria Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
-Manifestare cultural-artistică cu Educarea respectului faţă de 1.10.2021
din prilejul “Zilei internaţionale a persoanele în vârstă;
persoanelor vârstnice”
de în colaborare cu:
Consiliul Local Polovragi;
Primăria Polovragi;
Căminul Cultural Polovragi
Manifestare culturală dedicată Dezvoltarea interesului pentru 9-10.10.2021
artei populare, produselor și arta populară, meșteșugurilor

16

produselor, meșteșugurilor
și tradițiilor locale)

-tineri,
-elevi,
-producători

Simpozion ”103 de ani de
la Marea Unire”

-elevi
gimnaziu
-veterani
război
-profesori
-pensionari

meșteșugurilor tradiționale locale; și tradițiilor locale
În colaborare cu:
Primăria și Consiliul Local
Polovragi
Prefectura Gorj
Consiliul Județean Gorj
Direcția Agricolă Gorj
C.J.C.P.C.T. Gorj
GAL Parâng
ATOM
ADLPC
de -Expoziţie de carte
- Cultivarea dragostei faţă de
-Comunicări pe teme istorice
eroii neamului şi istoria sa;
de -Dezbateri

17

Târgul meșteșugurilor și
ocupațiilor tradiționale ale
oltenilor de sub munte

-elevi
de
gimnaziu
tineri
cu
preocupări creatoare și dornici să
cunoască meșteșuguri vechi

18

Festivalul Judeţean
„Colindăm, Doamne,
Colindăm!”

-elevi
de
gimnaziu
-tineri cu preocupări artistice şi
creatoare
-Grupuri
de
colindători gorjeni

în colaborare cu:
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
”Artur
Bădiţa” Polovragi
Meșteri populari își prezintă
meșteșuguri străvechi din zona
submontană
In colaborare cu
Meșteri populari din Polovragi și
din Gorj ;
CJCPCT Gorj
Primăria Polovragi
Căminul Cultural Polovragi
GAL Parâng
ADLPC Polovragi
Recital de colinde
în colaborare cu:
Consiliul Judeţean Gorj
Prefectura Gorj
C.J.C.P.C.T. Gorj
Primăria şi Consiliul

Local

1.12.2021

Insuflarea în rândul tinerilor a
dragostei
pentru
meserii
străvechi pentru perpetuarea
tradițiilor;

6.12.2021

- Conservarea tradiţiilor şi
obiceiurilor populare
- Valorificarea potenţialului
creator al poporului român
- Dezvoltarea interesului
pentru creaţia populară

26.12.2021

-profesori
-comunitatea
locală
19

Spectacol artistic cu ocazia -elevi
de
Sfintelor Sărbători de
gimnaziu
Crăciun
-tineri cu preocupări artistice şi
creatoare
-profesori
-cetăţeni ai comunei

Polovragi
Căminul Cultural Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
-Recital de poezie
-Dansuri populare şi moderne
-Interpretări de cântece populare
-Piesă de teatru
în colaborare cu:
Primăria Polovragi
Ansamblul
folcloric
Olteţului”
Grădiniţa Polovragi
Şc. Gen. Polovragi
Biblioteca
Comunală
Bădiţa” Polovragi

-Dezvoltarea gustului pentru
frumos în general, pentru
poezie şi muzică de calitate în
special;
-Promovarea valorilor locale
în domeniul cultural-artistic ;
-Promovarea
tradiţiilor
“Cheile culturale locale;

”Artur

ÎNTOCMIT,
-DIRECTOR CĂMIN CULTURAL,
PROF. NARCIS NICOLAE ORZAN

26.12.2021

