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Studiul tratează despre situaţia din 20 de ţări (Albania, Azerbaidjan, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria,
Croaţia, Estonia, Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia,
Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia,Turcia, Ucraina) şi este realizat în colaborare cu cercetători din
fiecare regiune vizată.
Scopul studiului este să realizeze o panoramă cît mai completă a tipologiei organizaţiilor culturale
independente din ţările cercetate şi să definească profilul şi rolul acestora în reorganizarea vieţii
artistice şi culturale din Europa de est, Turcia şi Caucaz.
Sectorul cultural independent a fost unul dintre sectoarele cele mai active în lansarea şi întreţinerea
unei direcţii de democratizare a spaţiului cultural instituţional postcomunist. În acelasi timp,
organizaţiile culturale se definesc şi funcţionează în mod diferit în fiecare dintre ţările analizate.
Studiul identifică tipologia acestor instituţii, analizează relaţia lor cu sectorul instituţiilor publice şi cu
sectorul privat şi prezintă rolul lor în reinventarea scenei artistice contemporane din regiunile şi ţările
analizate.
97 de organizaţii culturale independente au răspuns la un chestionar adresat de cercetători,
descriind structura culturală independentă pe care o conduc, profilul şi organizarea acesteia, dar şi
relaţia organizaţiei cu situaţia generală a celorlalte instituţii culturale din ţara respectivă.
Concluziile studiului includ:
• clasificarea tipologiei structurilor independente;
• identificarea criteriilor conform cărora o structură culturală indepedentă poate fi
recunoscută (‘labelizată’) ca atare;
• analiza critică şi prospectivă a rolului pe care aceste structuri îl au şi pot să îl aibă în
echilibrarea între economia culturală privată şi administraţia publică din cultură.
De asemenea, studiul oferă o listă completă a celor 97 de organizaţii culturale independente din
ţările vizate, structuri emblematice pentru modelul organizaţiilor aşa-numite ‘intermediare’ din
aceste ţări.
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