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14. ACTIVITĂłI CULTURALE
ActivităŃile culturale ce se desfăşoară în mod curent la în oraşului Sulina sunt
organizate şi susŃinute de către Casa de cultură, Biblioteca orăşenească, Muzeul
oraşului şi Liceul Jean Bart. Aceste activităŃi includ evenimente legate de cultură
sărbătorite la nivel naŃional, comemorarea unor scriitori şi artişti, evenimente care
se desfăşoară cu participarea minorităŃilor naŃionale, festivaluri, expoziŃii,
concursuri.
Manifestările cu periodicitate anuală sunt:
o
o
o
o

Festivalul Concurs NaŃional de Interpretare Muzicală "Copiii cântă marea"
Festivalul MinorităŃilor "Serbările Deltei"
Festivalul Concurs National de Creatie şi Interpretare Muzicala "Sulina"
(muzică uşoară)
Spectacolul "Cântecele Mării"

Festivalurile anuale ale oraşului Sulina au loc în perioada de vară şi se desfăşoară
în aer liber, pe faleza oraşului, pe o scenă amenajată în aer liber, în faŃa fostului
Palat al Comisiunii Europene a Dunării. Ele se bucură de o asistenŃă deosebit de
numeroasă, care depăşeşte de regulă 1.000 de persoane, la spectatorii localnici
adăugându-se turiştii prezenŃi în oraş.
De pildă, Serbările Deltei au deja o tradiŃie, ajungând recent la a V-a ediŃie.
Aceată manifestare se bucură de participarea unor formaŃiuni şi a unor artişti
aparŃinând unor minorităŃi – ruşi-lipoveni, ucrainieni, germani, turci, rromi,
maghiari, greci expresie a tradiŃiilor multiculturale ale Sulinei Ei concurează pe
parcursul a două zile, evoluând pe scena Serbărilor, fiecare secŃiune a
competiŃiei fiind încheiata de recitaluri susŃinute de interpreŃi de marcă şi trupe
consacrate.
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Ziua de 15 august a fost proclamată oficial 1928 ca Ziua Marinei şi este asociată
sărbătorii religioase a Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Maria fiind considerată
protectoare şi patroană a marinarilor români.
Sf. Maria a fost declarată de asemenea
protectoare a oraşului Sulina,
comemorarea Adormirii Sale deschizând Zilele oraşului, sărbătorite cu mult fast la
nivel local.
ViaŃa culturală a oraşului Sulina a fost înfloritoare în perioada antebelică, dar şi
după anii 1960 şi se desfăşura pe parcursul întregului an. Oraşul dispunea de o
sala de spectacole de cinci sute de locuri,în care se produceau periodic trupe ale
ale teatrelor din ConstanŃa (Fantasio), GalaŃi (Nae Leonard) şi Brăila (Maria Filotti)
sau colective artistice din Tulcea. Sala era amplasată pe faleza oraşului Sulina şi a
fost demolată în anii 1980 pentru a face loc, în mod nefericit, unui bloc de
locuinŃe.

90

SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE

PersonalităŃi legate de cultura şi istoria oraşului:
George Georgescu (1887-1964), dirijor de renume internaŃional, dirijor al
Filarmonicii de Stat din Bucureşti timp de peste patru decenii, născut în Sulina,

Eugeniu P. Botez (1874-1933), scriitor, om al mării, comandant de cursă lungă,
autor al romanului "Europolis" şi al altor proze literare semnate cu pseudonimul
Jean Bart, fondator al Ligii Navale Române

Principesa Ecaterina Moruzi, nepoată a domnitorului Moldovei IoniŃă Sandu Sturza,
soŃie a cneazului Costache Moruzi, moşier de DănuŃeni (Basarabia), figură
romantică, îşi doarme din 1891 somnul de veci la Sulina
Dumitru C. Moruzi (1850-1914). subprefect de Sulina până în 1895, scriitor, fiul
Ecaterinei; a patronat construirea teatrului din oraş
Alexandru Macedonski, poetul, care a îndeplinit vremelnic funcŃia de director al
Gurilor Dunării în anul 1878
Charles Hartley (1825 - 1915), "părintele Dunării", inginer constructor, inginer-şef
al C.E.D., proiectant şi executant al canalului Sulina şi al lucrărilor de regularizare
a gurilor fluviului, inovator al tehnologiei construcŃiilor hidrotehnice, consultant al
guvernelor Austriei, Rusiei, Egiptului, României, Bulgariei şi Indiei, membru al
comisiilor tehnice pentru canalul Suez(1884) şi canalul Panama (1879)
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