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ABSTRACT 

“CULTURAL INDUSTRIES” IN THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 

The article highlights the main methods of industrialization and massified 
production applied to the whole ,,social organism”. The model of “industrial 
enterprise of culture” presented in the article has been elaborated as a consequence of 
some decisions made on “effectiveness” criteria. 

“Mass-media” turns from one way mass culture broadcasting in to a massified 
broadcasting, standardized, “accessible” level business. Mass methods give rise to the 
cultural enterprise in which big, hierarchically structured groups work, based on a 
deep division of labor, producing for as many as possible unknown consumers. 

Cultural creation, pre-eminently individual, is replaced by a “work machine” 
(Mumford), specific to mechanized industry. 

The article presents a series of possible organization models of “mass 
methods”, such as insular organizations, debate forum mass-media, promoting shows 
focused on cultural niches, and so on. 
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1. SOCIETATEA CONDUSĂ PRIN CUNOAŞTERE 

1.1. CÂTEVA REFERIRI ISTORICE 

Termenul de industrie desemnează, în sens larg, ceea ce este artificial, produs 
de om, ceva care nu rezultă direct din procesualitatea naturii2. În această 
                                                 

* Address correspondence to Oscar Hoffman: Institutul de Sociologie al Academiei Române, Calea 
13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711 Bucureşti, România, e-mail: hoffman@insoc.ro 

1 Lucrarea face parte din proiectul „Efectele economice şi sociale ale industriilor cultural-creative 
din România”, contract 91-018/2007 cu CNMP. 

2 „Termenul «industrie» este de origine latină. În latină, industrius (adjectiv) înseamnă activ, 
ingenios, sârguincios, iar industria (substantiv) activitate, abilitate (…) Iniţial, prin termenul de 
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accepţiune, activitatea umană este şi ea considerată ca una „naturală”, omul fiind o 
fiinţă a naturii, iar ceea ce natura nu creează de la sine şi este produs de om are 
sens de „industrie”. 

Aristotel avea o concepţie foarte apropiată de acest sens. „Lucrul făcut” 
(poioumena) este creat în virtutea unui scop (télos) şi se exprimă în ergon (ceea ce 
s-a produs). Techné (ca principiu, pricepere creatoare) este folosit de om pentru a 
crea ceea ce natura nu face. Produsele naturale au drept principiu de existenţă 
(arhé) natura însăşi (physis), pe când cele create de om au la bază techné. 

Un exemplu dat de Aristotel este elocvent. Dacă punem în pământ o parte 
dintr-un pat de lemn făcut de om, în cel mai bun caz ar putea rezulta un copac, dar 
dintr-un om rezultă tot un om. Dintr-un pat nu poate să se nască un alt pat3. 

Tratând sensul de industrie sub aspectul său larg, putem face o prezentare a 
principalelor momente care au marcat dezvoltarea activităţilor umane de producere 
şi folosire a „lucrurilor artificiale”, concepute şi realizate în afara a ceea ce natura 
creează. 

Prima mare revoluţie4 în domeniul uneltelor, momentul în care omul a 
produs uneltele din piatră şlefuită, a fost denumită „revoluţia neoliticului”, a pietrei 
şlefuite. Înainte, omul folosea elemente din natură (pietre, lemne etc.) pentru a 
lupta cu animalele, a curăţa blana lor, a înălţa o „locuinţă” etc. Producerea pietrei 
şlefuite a fost o creaţie conştientă, urmărind un scop şi producând ceea ce natura nu 
a produs. 

„Revoluţia neolitică” marchează momentul diferenţierii clare a omului de 
restul animalelor. Din punctul de vedere al temei noastre, „revoluţia neolitică” 
implică prima mare aplicare a cunoaşterii în conceperea şi realizarea unui tip de 
societate. Rolul culturii în acest proces este evident, căci această cunoaştere nu se 
realiza în cadrul unui proces „pur cognitiv”, ci în ansamblul viziunii despre lume a 
omului acelei epoci şi în contextul altor mari progrese revoluţionare: şlefuirea 
pietrei, descoperirea producerii focului, apoi invenţia arcului, interzicerea 
incestului, considerat „un act revoluţionar” (Claude Lévi-Strauss), care fixează, 
pentru prima oară în istorie, o normă social-culturală contrară practicilor animalelor. 

                                                                                                                            
industrie se înţelegeau toate meşteşugurile, artele utile, manufacturile, fabricaţia mecanică etc., adică 
producţia de bunuri materiale prin mijloace artificiale, fără concursul direct al celor naturale. Ea 
implica, deci, toate activităţile productive de bunuri materiale, afară de agricultură şi ramurile acesteia. 
Ulterior, meşteşugurile şi artele utile (cunoscute sub numele de arte şi meserii), chiar şi manufacturile,  
s-au desprins de industrie, căutându-se ca termenul acesta să fie rezervat exclusiv pentru producţia de 
bunuri materiale cu ajutorul maşinilor” (Traian Herseni, Sociologie industrială, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1974, p. 46 (sublinieri în text)). 

3 A se vedea şi Aristotel: „… un om se naşte dintr-un alt om, iar nu un pat din alt pat” (Fizica, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, p. 35); a se vedea şi Martin Heidegger, Repere pe drumul 
gândirii, Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 259. 

4 Termenul de „revoluţie” s-a încetăţenit în limbajul de specialitate. 
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Complementar „revoluţiei neolitice”, are loc „revoluţia agricolă”, prin 
diviziunea socială între ocupaţia legată de creşterea animalelor şi cea legată de 
producţia vegetală. 

Reţinem că, în această etapă, agricultura se deosebea clar de „producţiile 
industriale” ale epocii: confecţionarea uneltelor de piatră şlefuită, fabricarea arcului, 
a undiţei cu cârlig, a toporului, a harponului cu un cap capabil a se schimba etc5. 

A doua revoluţie industrială a fost cea produsă de industria meşteşugărească. 
Începea o nouă etapă de apariţie a primelor „ramuri industriale”, diferite de cele ale 
marii industrii, dar având numeroase aspecte comune. Ţesutul, olăritul, prelucrarea 
pieilor şi blănăria erau tot atâtea ocupaţii care se realizau în cadrul unor grupuri 
specializate. Apare o nouă mare diviziune socială a muncii, după cea dintre păstorit 
şi agricultură. 

O problemă legată de această etapă se cere subliniată şi reţinută pentru 
analiza temei noastre, anume cea ridicată de studiile lui Mumford privitoare la 
activităţile productive din Orientul antic – construirea piramidelor din Egipt, 
topitoria de aramă şi atelierele de prelucrare de la Etion-Geber, care se bazau pe 
furnale foarte mari, aşezate lângă atelierele de prelucrare etc. Pe şantierele acestor 
activităţi era concentrat un mare număr de lucrători organizaţi, sistem de muncă pe 
care Mumford îl denumeşte o maşină de muncă, gândită pentru „a îndeplini cu 
eficacitate, exactitate riguroasă şi putere considerabilă, sarcini care n-ar fi putut fi 
niciodată executate de indivizi înzestraţi cu unelte, dar organizaţi într-un mod mai 
lejer”6. 

Conceptul de maşină de muncă ne va fi de folos în analiza proceselor de 
industrializare a creaţiei culturale în epoca noastră. 

A treia revoluţie industrială („Marea revoluţie industrială”, 1750–1880) este 
cea care a generat marea industrie modernă şi procesul de industrializare. 

1.2. REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ ŞI „INDUSTRIILE CULTURALE” 

Nu ne vom ocupa de desfăşurarea propriu-zisă a acestei revoluţii, fapt ce ar 
depăşi intenţiile demersului nostru7, ci de crearea şi aplicarea „metodei industrializării” 
în economiile moderne, inclusiv în unele domenii ale creaţiei culturale. În acest 
sens, se cuvine a preciza sensul conceptului de cultură, pe care-l folosim. 

Cultura poate fi definită din diverse perspective. În ceea ce ne priveşte, vom 
folosi o definiţie recursivă, care face apel la caracteristicile de determinare a unui 
concept, şi o definiţie conceptuală, care expune determinarea calitativă a aceluiaşi 
concept8. Uneori se face o disjuncţie radicală între natură şi cultură, omiţându-se 
                                                 

5 Traian Herseni, op.cit., p. 241, 282, 320. 
6 J. Mumford, Le mythe de la machine, Paris, Fayard, vol. 1, 1973, p. 258. 
7 Oscar Hoffman, Ştiinţă, tehnologie, valori, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1999, cap. 4 

(partea întâi). 
8 Oscar Hoffman, Sisteme conceptuale operaţionale în sociologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1977. 
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faptul că omul creează cultura ca urmare şi a constituţiei sale anatomice şi a 
funcţionării organismului său. De exemplu, dependenţa creaţiei ştiinţifico-raţionale 
şi artistico-imagistice de diferenţierea celor două emisfere cerebrale. Omul creează 
cultura ca fiinţă a naturii, natura „este în noi” şi participă direct la crearea culturii. 

Sub aspectul elementelor sale componente9, cultura se referă la: 
1) nivelul viziunii despre „lume”: presupoziţii, elaborări teoretice, opinii, 

mentalităţi, prejudecăţi etc.; 
2) procese culturale: 

– valorizare: evaluare, selecţie, ierarhizare; 
– valorificare: modele de folosire practică a valorilor; 
– enculturaţie: asimilarea unei culturi; 
– aculturaţii: interacţiunea dintre culturi etc.; 
– procesele cunoaşterii; 

3) valorile şi normele; 
4) produsele culturii sau „purtătorii de valoare”; 
5) formele culturii: filosofia, ştiinţa, arta, morala, dreptul, economia etc. 

Religia nu este doar o formă a culturii, ci un tip de cultură cu forme distincte. 
Reţinem două aspecte: 
– cunoaşterea nu se reduce la cea ştiinţifică – există şi „cunoaşterea comună” 

– şi, în plus, diferitele forme ale culturii au şi o „dimensiune” cognitivă; 
– ştiinţa însăşi se creează şi se foloseşte în relaţie directă cu toate celelalte 

forme ale culturii. 
Ca definiţie conceptuală, cultura reprezintă procesul de creare a unui mediu 

de viaţă capabil a satisface diferitele cerinţe de existenţă ale unei comunităţi sociale 
date. 

Sub acest aspect, modul de implicare a culturii în desfăşurarea revoluţiei 
industriale este un factor esenţial, nu doar de „influenţare” a acesteia, ci şi de 
generare, direcţionare şi acţiune practică. 

Revoluţia industrială a fost rezultatul direct al raportării culturale a omului 
la mediul său de viaţă. Se ştie că a treia revoluţie industrială s-a declanşat în 
Anglia, dar cele mai dezvoltate societăţi de tip agricol au fost cele din Orient. Cum 
se explică mutarea centrelor de declanşare a schimbărilor sociale de la o ţară la 
alta? La fel, Anglia, prima şi cea mai reprezentativă ţară industrială, nu ea a fost 
cea care a declanşat trecerea la faza „postindustrială”, ci SUA. 

Declanşarea „marii revoluţii industriale” în Anglia a fost rezultatul implicării 
unui tip de cultură, a capacităţii de a „problematiza” mediul de viaţă al actorilor 
sociali din Anglia. 

                                                 
9 A. Kroeber şi K. Klukhohn au identificat 104 definiţii ale culturii (în 1957). Edgar Schein 

prezenta următoarele „niveluri” componente ale culturii: 1) nivelul presupoziţiilor (principiile 
filosofice, religioase despre lume); 2) nivelul valorilor şi 3) artefactele (produsele culturii). A se vedea 
Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, în Mary-Jo Hatch, Organization Theory, 
New York, Oxford University Press, 1997, p. 211. 
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Cultura mai poate fi definită operaţional, prin capacitatea unei comunităţi 
sociale de a: 1) problematiza, a crea cerinţe de schimbare; 2) interpreta, a le da un 
sens şi 3) rezolva aceste probleme în scopul satisfacerii cerinţelor sale de viaţă. 
Există „culturi blocante”, care barează dezvoltarea, prin neproblematizarea unor 
noi cerinţe de acţiune, şi „culturi generative”, care declanşează schimbările.  

Astfel, marea revoluţie industrială s-a realizat, paradoxal, aplicându-se 
cunoaşterea pe care o creaseră grecii, care însă nu au beneficiat de aportul ştiinţei 
epocii lor. 

Revoluţia industrială modernă a avut ca generator tehnologic inventarea şi 
folosirea maşinii mecanice puse în mişcare prin forţa aerului, realizări ale unor 
oameni care nu erau implicaţi în cercetările ştiinţifice. 

Thomas Newcomen (lăcătuş) a creat prima maşină cu abur (1712), James 
Watt (mecanic) a creat primul condensator de abur (1765), George Stephenson 
(fochist) a creat prima locomotivă cu abur. Deşi grecii antici cunoşteau forţa 
aburului, ei n-au folosit aceste cunoştinţe. Explicaţia se află în structura socio-
culturală a societăţii antice greceşti, munca sclavilor negenerând necesitatea socială 
de îmbunătăţire a mijloacelor de muncă10. 

Revoluţia industrială a avut terenul favorabil în Anglia, datorită actorilor 
sociali necesari: noii investitori capitalişti. 

Se ştie că faza industrială  a capitalismului urmează după alte două etape: 
cooperaţia simplă, rezultată din transformarea masei de meseriaşi independenţi în 
salariaţi ai posesorilor uneltelor, şi manufactura, cu atelierele bazate pe diviziunea 
muncii în funcţie de operaţii. 

M. Foucault a analizat acest proces şi a pus în evidenţă continuitatea 
relaţiilor de putere din epoca manufacturii, în noile fabrici industriale. „Operatorii 
de dominaţie” din epoca manufacturii (noii proprietari) au creat în atelierele vremii 
un „aparat de putere” în relaţiile ucenic-maistru, care a pregătit mediul necesar 
relaţiilor de putere din întreprinderile moderne. 

„În loc de a spune că managementul taylorist şi-a găsit o bună aplicabilitate din 
partea salariaţilor pentru că le-a oferit ceea ce ar fi dorit, putem afirma că mentalităţile, 
pregătirea, situaţiile foarte diferite, cerinţele diverse au creat pe plan local şi, în mod 
particular prin relaţii discrete de putere, acele dependenţe şi mecanisme de putere în 
fiecare loc de muncă, în fiecare întreprindere, care, la rândul lor, au generat şi cerinţele 
şi posibilităţile taylorismului”11. 

Crearea tehnologiei mecanice, folosită de întreprinzătorul capitalist în acest 
sistem de putere, a generat procesul de industrializare. 

                                                 
10 „Cunoştinţele şi realizările din domeniul mecanicii, obţinute în perioada elenistă, au fost, 

prin ele însele, cu totul suficiente pentru a putea produce principalele mecanisme care au dat naştere 
revoluţiei industriale” (J. D. Bernal, Ştiinţa în istoria societăţii, Bucureşti, Editura Politică, 1964, p. 159). 

11 Michel Foucault, Trebuie să apărăm societatea, Bucureşti, Editura Univers, 2000, p. 87. 



 Oscar Hoffman, Ion Glodeanu 6 62 

Industrializarea a fost şi ea definită în diferite modalităţi. Iată una care ni se 
pare mai relevantă12: „Industrializarea este un proces cumulativ, care structurează 
ansamblul social prin folosirea intensivă a sistemelor de maşini şi permite mărirea, 
la un cost descrescător, a obiectelor folositoare grupului uman” (F. Perroux). 

Înainte de a propune o definiţie proprie, vom sublinia faptul că forma reală în 
care s-a desfăşurat industrializarea în Anglia nu este rezultatul „natural” al 
procesului însuşi, ci doar o formă social-culturală generată, o alternativă dintre 
altele posibile şi reale. 

O altă cale de industrializare a parcurs-o Germania, pornind de la industria 
grea, faţă de cea engleză care a fost declanşată în industria uşoară. Mediul socio-
cultural al Angliei nu a fost doar un «cadru» de favorizare, ci a generat direct 
procesul şi specificul său. Modelul industrializării engleze izvorăşte din structurile 
profunde ale societăţii, din sistemul de valori care determinau stilul de viaţă al 
oamenilor, «un mod de viaţă naţional»13. 

Să reţinem această teză deosebit de importantă: există un câmp larg de 
accesibilităţi în realizarea industrializării, din care, în contextele socio-culturale 
specifice şi cu actori sociali particulari, se selectează una sau alta, nu totdeauna cea 
mai favorabilă. 

Am putea spune că industrializarea reprezintă o metodă socio-culturală 
determinată de problematizarea mediului de existenţă al unei comunităţi umane, 
prin care un tip de actor social sau mai mulţi, reuşeşte să-şi transforme modul de 
viaţă prin conceperea muncii şi a relaţiilor de muncă pe baza maşinii. 

Aceasta ar fi „o definiţie-cadru”, care se particularizează de la ţară la ţară, de la 
epocă la epocă. 

În contextele secolului XVIII, continuând sistemul muncii salariate, prin 
subordonarea muncitorilor faţă de proprietate (manager), industrializarea a avut 
câteva caracteristici de bază: 

a)  puternica ierarhizare a personalului, cu grupuri de conducere practicând un 
management pe niveluri; 

b) realizarea proceselor productive în cadrul unor mari unităţi productive, de 
unde şi denumirea de „marea industrie”; 

c)  masificarea şi standardizarea producţiei, subordonarea lucrătorului faţă de 
maşină, printr-un ritm impus, o anumită ordine a operaţiilor, un anumit efort etc. 
„Diferenţa fundamentală dintre vechea metodă industrială (cea „a meseriilor”) şi 
cea modernă (tayloristă – n. ns., O.H., I.G.) constă în faptul că prima nu vedea în 
maşină decât un servant al omului, în timp ce ultima priveşte omul ca pe un asistent 
al maşinii”14; 

                                                 
12 J. Brémond, A. Geledan, Dicţionar economic şi social, Bucureşti, Editura Expert, 1995, p. 

376 (trad. din franceză). 
13 M. J. Wiener, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit. 1850–1980, London, 

Cambridge, 1981, p. 43. 
14 Henry Ford, Le progrès, Paris, Fayol, 1930, p. 159.  
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d) masificarea şi standardizarea consumatorului şi a produselor. 
Consumatorul este privit ca „un număr”, nu ca om, fără determinări personale şi de 
grup, singura lui „calitate” fiind cea de potenţial cumpărător al unui produs (şi el 
masificat), care se realizează în serii mari şi cu schimbări în perioade mari de timp 
(„ciclul de viaţă al produsului” este unul mare). 

Să reţinem aceste caracteristici generale ale industrializării, deoarece ne vor 
ajuta să înţelegem problemele „industriei culturale”. 

Industrializarea a creat, pe de o parte, ramuri noi de activitate economică, 
legate în special de producerea maşinilor mecanice, iar, pe de altă parte, a 
transformat o serie de activităţi prin trecerea lor pe baze industriale, asa cum este 
cazul industrializării agriculturii. 

Industrializarea nu se reduce la domeniul producţiei. O nouă civilizaţie, 
„civilizaţia industrială”, a generat o nouă structură de clasă, un nou mod de viaţă, o 
nouă cultură. 

Industrializarea, printre altele, s-a extins şi asupra unor „zone” largi de servicii, 
generând noi industrii: industriile turismului, mass-media, cinematografia etc. 

În perioada preindustrializării, serviciile erau clar diferite de activităţile de 
producere a bunurilor15. O serie de activităţi creatoare de cultură, în sensul 
prezentat anterior, se realizau prin eforturile individuale sau ale unor grupuri mici, 
care lucrau pe baza unor programe care le confereau totală autonomie (ce lucrau, 
când lucrau, când vindeau etc.), practicând relaţii de cooperare şi diferenţiere strict 
profesională, depunând o muncă unitară, cu o redusă diviziune pe operaţii. Ne 
referim la creaţia literară (crearea de opere literare, nu tipărirea lor), creaţia 
meşteşugarilor individuali, difuzarea operelor de artă prin comerţul direct 
(individual), cercetările ştiinţifice depuse de mici grupuri de savanţi. 

Procesele de industrializare au fost „vehiculate” ca un efect al altui proces: 
cel de concentrare şi centralizare a muncilor. 

Să ne amintim de „maşina de muncă”.  
Industrializarea a creat un adevărat mod de viaţă. Realizată pe un model 

socio-cultural „selectat” din multe altele, ea a impus felul de muncă şi viaţă al 
marilor întreprinderi pe ansamblul social. 

„Societatea industrială din Vest a fost marcată de trei caracteristici distincte: 
extinderea marilor corporaţii drept prototip al tuturor afacerilor, impunerea maşinii şi a 
sistemului său asupra caracterului muncii, conflictul de muncă drept formă a 
conflictului de clasă”16. 

Întreprinderea modernă – ca rezultat al metodei de industrializare – a generat 
un „prototip” de activitate caracterizat prin: acţiunea la scală mare organizaţională, 

                                                 
15 După A. Smith (teză şi acum folosită), bunurile sunt acea formă de produse care implică 

încetarea oricărei munci depuse asupra lor, iar serviciile se constituie doar atâta timp cât încă se mai 
depune munca. O haină, de exemplu, este un bun doar dacă ea este terminată (nu mai necesită să se lucreze 
la ea). Dacă se strică, se depune un serviciu (se repară) care se menţine până ce depune munca. 

16 Daniel Bell, The Coming of  Post-industrial Society, New York, Basic Books Inc., 1973, p. 160. 
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concentrarea personalului, cu deosebire a specialiştilor, ierarhie, disciplină, control, 
o mare diviziune internă a muncii pe operaţii, concentrarea deciziei la un „centru 
de comandă”, care transmite „impulsurile” activităţilor pe etape. Acesta este, de 
fapt, transferul modului de funcţionare a maşinilor mecanice spre activitatea 
organizaţiilor. 

Metafora maşinii, ca model de concepere a tuturor organizaţiilor, îşi are 
originea în primatul maşinii asupra omului. Domeniile în care acest transfer s-a 
realizat cu multă eficacitate au fost: cel al serviciilor, al activităţilor „liberilor 
profesionişti” din diferitele sectoare ale creaţiei culturale (literatură, ştiinţă, design, 
arhitectură, învăţământ, turism, sănătate etc.), cel al noilor activităţi cu caracter 
cultural (cinematografia, editurile, mass-media etc.) şi cel al industriilor auxiliare 
(producerea de instrumente de laborator, aparatură de tipărit, instrumente pentru 
turism, aparate de filmat şi proiectat, televizoare etc.). 

„Firmele de specialişti” încep să „atragă”, să concentreze tot mai mult masa 
mare a creatorilor de cultură, care lucrau pe „cont propriu”. 

Fabrica a devenit arhetipul creării culturii în general17. Apar firme de 
afaceri profilate pe „industrializarea” creaţiei literare (producţia în serie mare, 
standardizată, a ceea ce s-a denumit „digest”), care difuzau în exemplare de masă 
fie rezumate ale unor cunoscute opere de artă, pentru a le face „accesibile” masei 
lipsite de cultură şi, cu deosebire, de timp liber, fie prezentări de seriale pe teme 
„de masă”, adresate celor cu exigenţe culturale reduse. 

Generalizarea acestei „culturi surogat” (în televiziune, muzică, pictură) a 
creat kitsch-ul, „emblema” culturală echivalentă conceptului de „mcdonaldizare” 
din producţia de bunuri de consum. Nu trebuie însă să reducem conceptul de 
„industrii culturale” la aceste cazuri extreme, cu caracter negativ. 

Marile firme de servicii culturale („firme de specialişti”) au permis crearea 
unor noi tipuri de creaţii culturale valoroase. Dacă, în anumită măsură, rolul lor s-a 
diminuat, prin „porţile deschise” lăsate „subculturii” (în sensul de inferioritate), acest 
fapt nu rezultă din natura proprie acestor activităţi industrializate, ci din erorile umane 
privind modul de a folosi aceste tehnologii. 

Eroarea umană constă în aplicarea principiului, „ştiinţa descoperă, tehnologia 
aplică, omul se conformează”18. Industriile culturale de creaţie reprezintă un mod 
potrivit pentru unele activităţi, dar forma lor socială poate fi modificată. 

„Prototipul” marii fabrici concepute şi conduse după managementul taylorist 
are, printre caracteristicile sale, următoarele aspecte, preluate de industriile 
culturii19: 

– disjuncţia netă dintre conducere şi execuţie; 

                                                 
17 Vom vedea în continuare dacă azi se profilează un nou „arhetip” al muncii. 
18 J. Mumford, Two Views on Technology and Man, în vol. Technology, Power and Social 

Change (ed. Ch. Thrall), Toronto, London, Lexington Books, 1972. 
19 Oscar Hoffman, Management. Fundamente socio-umane, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 

1999, cap. II. 
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– specializarea cât mai mare a muncii de execuţie, prin diviziunea muncii pe 
puţine operaţii, cât mai simple; 

– calificarea fragmentarizată a muncilor de execuţie (a executa cât mai bine 
munci cât mai simple); 

– masificarea şi standardizarea producţiei; 
– reducerea sistemului motivaţional, de conducere şi control la câştig; 
– accentul pus pe tehnologie; 
– circulaţia informaţiei de „sus în jos”, ca decizie şi invers, ca rezultat al 

controlului. 
O asemenea muncă se desfăşoară în multe „întreprinderi culturale”. 

Producerea în serie a filmelor animate, de pildă, presupune unul sau puţini creatori, 
care dau desenele-cadru şi momentele principale ale acţiunii, şi numeroşi auxiliari, 
care multiplică desenele-cadru pentru a crea „mişcarea”. Introducerea calculatoarelor 
în această activitate simplifică şi mai mult munca, apropiind-o de o activitate „de 
fabrică”. 

Producţia de „digest” implică un „creator”, de fapt un simplificator, care dă 
sensul rezumat al unui roman, de exemplu, şi executanţi, care dau conţinutul 
concret al acţiunii, pe „scheletul” rezumatului.  

Producţia de „tablouri de serie” implică o activitate cu caracter rutinier, de 
copiere a unui „model” simplu în mai multe exemplare. 

Dar industriile culturale propriu-zise sunt noi tipuri de activităţi, care nu pot 
fi părăsite, înlocuite cu altceva. Producţia unui film artistic valoros implică tipuri 
de activităţi, repartizate „pe departamente”, ca într-o fabrică (producţie de costume, 
mobilier, cadre de scenarii, elemente auxiliare, cum ar fi procurarea de flori, 
maşini, animale etc). Apoi vine departamentul „montaj”, cel de producere a 
filmului-„prototip” şi copierea sa în mai multe exemplare pentru distribuire etc. 
Chiar activitatea actorilor implică o diviziune a muncii: firme specializate pentru 
procurarea de personal necesar acţiunilor de masă, actori cu rol episodic etc. 
Teatrele au, şi ele, o activitate apropiată de cea a producţiei de film. 

Să concluzionăm: 
– incidenţa creaţiei culturale cu procesele de industrializare s-a realizat pe 

diferite căi, în relaţie cu diverşi factori; 
– o serie de activităţi s-au format, de la început, ca ramuri industriale20, cum 

ar fi „industriile de suport” tehnologic: producerea industrială a aparaturii de 
cercetare, mijloace de practicare a turismului, aparate de filmat şi proiecţie 
cinematografică, televizoare, radiouri, tehnică de tipografie. Dezvoltarea acestor 
ramuri industriale a dat un imbold puternic creaţiei culturale; 

– alte ramuri de producţie s-au transformat radical prin introducerea 
maşinilor mecanice în procesele productive21 (ne referim la „industriile auxiliare” 
                                                 

20 Compendium of a Cultural Politics and Trends in Europe, 2007, 
http://www.culturalpolitics.net/ web/romania.php?aid=124. 

21 A Competition-Friendly Environment,  
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sau culture-related industries), prin practicarea activităţilor culturale, cum ar fi 
confecţionarea costumelor (îmbrăcăminţii) pentru spectacole de teatru, turnarea 
filmelor, realizarea mobilierului pentru spectacole, producerea de hârtie pentru 
tipărirea cărţilor şi revistelor apărute în număr crescând şi tiraje de masă, ca urmare 
a tehnologiei de tipărit cu maşinile mecanice, chiar şi producerea scaunelor pentru 
sălile de spectacole etc22. 

Ceea ce este esenţial se referă la industrializarea creaţiei culturale. Am putea 
spune că acest concept are în vedere un transfer al modelului de activitate 
productivă, pe baza maşinii mecanice, spre acele activităţi creatoare realizate pe 
baza „maşinii de muncă”. În mod „tradiţional”, anumite genuri ale creaţiei 
culturale (arta, artizanatul, publicitatea, designul, turismul etc.) se realizau prin 
contribuţii personale, individualizate, ale unor oameni de talent, cu abilităţi 
speciale specifice. În acest sens, Departamentul Cultural din Regatul Unit al Marii 
Britanii definea „industriile creative” (care includ publicitatea, arhitectura, arta şi 
pieţele de antichităţi, jocurile pe calculator şi video, meşteşugurile, designul, 
creatorii de modă, de filme şi produse video, compozitorii, reclamele, creatorii de 
soft, lucrătorii din televiziune şi radio) drept „acele industrii care sunt bazate pe 
creativitatea individuală, abilităţi şi talent. De asemenea, ele sunt şi cele care au 
capacitatea de a crea bogăţie şi locuri de muncă prin dezvoltarea proprietăţii 
intelectuale”23. 

Este evident faptul că, atunci când ne referim la creativitate, avem în vedere 
contribuţiile individuale. Spre deosebire de producţiile standardizate, masificate, cu 
un ciclu lung de viaţă al produsului, „industriile creative” pot să-şi justifice această 
denumire tocmai prin contribuţiile individuale. Dar aceste contribuţii individuale 
pot fi organizate în forme sociale de muncă diferite. 

Industrializarea creaţiei culturale are în vedere tocmai producerea culturii în 
cadrul acelei „maşini de muncă”. Este adevărat că „industriile culturale se referă la 
industriile care produc şi distribuie bunuri şi servicii culturale, la acele industrii 
care îşi au originea în creativitatea individuală, abilitate şi talent şi care au 
capacitatea de a crea bogăţie şi locuri de muncă prin generarea şi exploatarea 
proprietăţii intelectuale”24. Dar „industriile culturale”, spre deosebire de crearea, în 
sistemul social, a „liber profesioniştilor”, subordonează creativitatea individuală 
normelor şi constrângerilor „maşinii de muncă”, la fel cum industriile de bunuri 
materiale au subordonat creativitatea lucrătorilor din fostele meşteşuguri regulilor 
şi constrângerilor maşinii mecanice. 
                                                                                                                            

http://ec.europa.eu/culture/portal/action/industries/indus_envir_en.htm 
22 What do we understand by „cultural industry”?, http://www.cultural policies.net/web/ 

romania.php?aid=124 
23 United Kingdom Recent Policy and Debates, http://www.cultural policies.net/web/ 

unitedkingdom.php?aid=126 
24 Bulgaria Recent Policy Issues and Debates, http://www.cultural policies.net/web/ 

bulgaria.php?aid=126 
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„Maşina de muncă” funcţionează pe baza aceluiaşi tip de program (algoritm) 
ca şi „maşina mecanică”. O nouă „maşină” este în curs de a transforma, în general, 
munca – este vorba de cea specifică „tehnologiilor intelectuale”, funcţionând cu un 
algoritm de tipul judecăţilor de cunoaştere (D. Bell). 

1.3. SOCIETATEA CONDUSĂ PRIN CUNOAŞTERE ŞI NOUL PROFIL  
AL „INDUSTRIEI CULTURALE” 

Trecerea la noua economie şi societate condusă prin cunoaştere are la bază o 
schimbare radicală în domeniul mijloacelor tehnologice, echivalată de unii cu cea 
de a patra revoluţie industrială. 

Sensul de „revoluţie industrială” poate fi marcat din diverse perspective: Sub 
aspectul tipului de industrie, este vorba de trecerea de la industria mecanică la cea 
bazată pe informaţie. Societatea condusă prin cunoaştere nu poate diminua rolul 
industriei, căci oamenii au nevoie de numeroase şi variate lucruri şi servicii, pe 
care doar industria şi agricultura le creează, dar industria va implica „o nouă 
structură, care poate fi descrisă ca «producţie inovativă», bazată pe cunoaştere şi 
capital”25. 

„Astfel, o economie bazată doar pe industriile de servicii nu va supravieţui pe 
termen lung (…). Transformarea industriei este o necesitate. Pentru a face faţă 
competitivităţii, provocărilor privind mediul şi aspectele sociale, un efort 
concentrat va fi necesar pentru a transforma industria europeană de la una axată  
intensiv pe resurse materiale, spre una de tip intensiv-cognitiv, cu un sector 
inovativ capabil să atingă şi să menţină lideritatea tehnologică şi de producţie pe 
piaţa globală”26. 

Trecerea spre noua economie va fi una de un tip structural, marcând o 
„ruptură” în raport cu tendinţele reproductibile ale societăţii industriale. Ceea ce 
este important constă în faptul că această ruptură va avea ca factor generator 
cultura. 

Ajunşi în acest punct al prezentării, se cuvine a preciza, pe scurt, sensul şi 
dimensiunile societăţii conduse prin cunoaştere. 

Nu este vorba de o societate care foloseşte cunoaşterea, căci în orice etapă a 
dezvoltării sale omul a acţionat pe baza unei cunoaşteri. „Mai presus de orice, 
oamenii epocii de piatră au supravieţuit şi au prosperat, deoarece ei posedau 
cunoaştere, chiar dacă ea era redusă”27. 

Nu este vorba nici de fundamentarea producţiei pe baza ştiinţei, fapt realizat 
începând cu a doua jumătate a secolului XIX. 
                                                 

25 European Commission, Manufacture. A Vision for 2000, Belgia, 2004, p. 13. 
26 Ibidem, p. 5. 
27 European Commission, Innovation and Creativity. Transforming Europe, în rev. „Innovation 

and Technology Transfer”, Luxembourg, 2000, număr special, iunie, p. 16. 
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Societatea condusă prin cunoaştere28 este, în fond, o societate condusă de noi 
actori sociali: producătorii, utilizatorii, difuzorii cunoaşterii, managerii proceselor 
cognitive, personalul din învăţământ etc. 

Ceea ce trebuie luat în considerare constă în necesitatea analizei noii societăţi 
dintr-o perspectivă evolutivă. 

Pe vremea sa, Daniel Bell dăduse următoarea „schemă” de analiză (Schema 
nr. 1): 

 
Schema nr. 1. 

Schema generală a schimbării sociale 

Caracteristici Preindustrial Industrial Post-industrial 

Regiuni ale globului Asia, Africa, America 
Latină 

Europa de vest, 
Japonia, Rusia 

Statut unic 

Sectorul economic 
principal 

Primar, extractiv: 
agricultură, mine, 
pescuit, păduri 

Secundar: 
Producţia de bunuri. 
Manufactură 
Procesare 

Terţiar: transport servicii
publice 
Cuaternar: comerţ, bănci,
asigurări, proprietate
imobiliară 
Cincinal: sănătate, învăţă-
mânt, cercetare, timp
liber 

Caracteristica 
ocupaţională 

Fermier, miner, pescar, 
lucrător necalificat 

Lucrător necalificat, 
inginer 

Specialişti şi personal 
specializat în 
tehnologie, cercetători 

Tehnologie Materii prime Energie Informaţie 
Proiect Joc faţă de natură Joc faţă de natura 

fabricată 
Joc între oameni 

Metodologie Experienţa 
Bunul simţ 

Empirism  
Experiment 

Teorie abstractă, modele, 
simulare, teoria deciziei, 
analiza sistemelor 

Perspectivă în timp Orientare spre trecut 
Răspunsuri 

Adaptare  
Ad-hoc 
Proiectări 

Orientare spre viitor 
Prospectare 
 

Principiul axial Tradiţionalism  
Resurse limitate– pământ 

Creştere economică  
Control de stat sau 
privat al deciziilor 
de investiţii 

Centralitate 
Cunoaştere teoretică 
codificată 

 
După cum se vede, Bell29 acordă o importanţă deosebită diferitelor domenii 

ale creaţiei culturale în constituirea societăţii cunoaşterii, prin departajarea 
„sectorului cinci”. 

                                                 
28 Această formulare este dată chiar în documentul elaborat la Lisabona, în anul 2000. 

„Uniunea Europeană se confruntă cu o schimbare de ansamblu rezultată din globalizare şi provocările 
noii economii conduse prin cunoaştere” (Presidency Conclusions. Lisbon European Council,  
23–24 March, 2000, punctul 1, www.europa/eu.int/summits/list_eu.htm). 

29 Daniel Bell, op. cit., p. 117. 
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De atunci, experienţa şi gândirea teoretică au adus elemente noi în direcţia 
lărgirii sensului social al noilor societăţi, prin luarea în considerare a problematicii 
modului de viaţă al oamenilor ca aspect esenţial al scopului. În acest sens, Uniunea 
Europeană a elaborat conceptul de „model social european”, ca element central al 
întregii sale strategii. „Oamenii sunt principalul bun al Europei şi trebuie să fie 
punctul central al politicii Uniunii. A investi în oameni şi a dezvolta un stat al 
bunăstării, activ şi dinamic va constitui elementul crucial, atât pentru a plasa 
Europa în economia cunoaşterii, cât şi pentru a da asigurări că naşterea noii 
economii nu amplifică problemele sociale existente ale şomajului, excluziunii 
sociale şi sărăciei”30. 

Un document al U.E. din 2004 a adus o viziune nouă, dinamică, evolutivă 
asupra noii societăţi, pe baza unei „traiectorii istorice a dezvoltării”31. Fără a ne 
propune să tratăm această perspectivă, vom reţine aspectele esenţiale legate de 
industriile culturale: 

– societatea informaţiei are ca element specific „poziţia centrală a 
tehnologiei informaţiei exprimată în termeni de producţie şi economie. Societatea 
informaţiei este considerată drept succesor al societăţii industriale”32; 

– societatea cunoaşterii produce mărfuri cu valori cognitive superioare. 
Aceste valori se datoresc proprietăţilor tehnicilor, abilităţilor şi îndemânării 
superioare, care măresc valoarea produselor şi a serviciilor de mai multe ori, în 
comparaţie cu costul lor de producţie (...). Valoarea cunoaşterii nu are nicio 
legătură directă cu preţul de cost. Preţurile produselor sunt fixate pe piaţă de 
gusturile sau preferinţele consumatorilor”33. 

– „în societatea-valorii-cunoaşterii” (knowledge value-society) munca, având 
caracter creator, este o mare fabrică. Economia include, în primul rând, 
întreprinderile intelectuale, parcurile de înaltă tehnologie, în care antreprenorul este 
tot un om de ştiinţă. Societatea, caracterizată printr-o interacţiune sinergetică 
pozitivă a informaţiei, cunoaşterii şi a efectelor companiilor fruntaşe, dezvoltă 
modele globale de culturi corporative, construite pe obligaţii schimbătoare şi pe 
structuri bazate pe echipe şi niveluri superioare de inovaţii personale eficiente. 
Eforturile tradiţionale de a realiza managementul lucrătorilor trec spre 
managementul relaţiilor bazate pe cerinţele crescânde ale consumatorilor”34. 

Din perspectiva viziunii constructiviste, conceptul de „economie” nu este o 
„reflectare” a unei realităţi date, a unui „subsistem” al societăţii sau a unei 
„dimensiuni” obiectiv constituite. Acest concept şi altele sunt „constructe” socio-
culturale, exprimând o departajare a ansamblului societal pe un „ax” anumit. 

                                                 
30 Lisbon European Council, Presidency Conclusion, 23–24 martie, 2000, punctul 24, p. 8. 
31 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Knowledge 

Society Barometer, 2004, http://www.eurofound_eu.int/publications/FO 416.htm 
32 Ibidem, p. 3. 
33 Ibidem, p. 4. 
34 Ibidem. 
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Toată societatea, cu elementele sale componente, poate să fie considerată ca 
aparţinând „economiei”, în măsura în care oamenii le transformă pe acestea în 
resurse ale proceselor „economice” de producere a bunurilor şi serviciilor capabile 
a satisface necesităţile umane. 

Treptat, pe măsura evoluţiei gândirii umane, a cunoaşterii şi a mijloacelor de 
acţiune, noi şi noi elemente ale culturii se pot institui şi în calitatea lor de resurse 
de producţie. Astfel, arta a fost folosită, din epoca primitivă, ca mijloc de 
mobilizare a resurselor de putere ale grupului uman în activităţile de vânătoare, 
pescuit, de luptă cu un grup-inamic etc. 

Morala devine un „instrument” de concepere şi construire a mediului social 
de muncă. Dreptul edifică „infrastructura” juridică a relaţiilor de muncă. Ştiinţa 
devine factorul intern cel mai dinamic al inovării. Învăţământul formează factorul 
determinant al economiei (omul) etc. 

Cultura devine „substanţă” de edificare a întregului proces economic, de la 
fixarea scopului, conceperea resurselor, la instituţionalizarea relaţiilor umane de 
producţie, conducerea muncii etc. 

Industriile culturale joacă un dublu rol: pe de o parte, exprimă nemijlocit 
participarea culturii la procesele economice propriu-zise, pe de altă parte, 
influenţează şi alte ramuri de producţie, prin resursele culturale, care „pătrund” pe 
diferite căi în mecanismele de producţie. 

Conceptul însuşi de „resursă” exprimă o „realitate” socio-culturală. Resursele 
materiale nu se identifică cu bogăţiile materiale, ci rezultă din valorizarea şi 
valorificarea lor. De pildă, mineralele au existat cu mult înaintea societăţii, dar 
oamenii au început să le folosească doar când au cunoscut utilitatea lor, modul lor 
de prelucrare, felul în care pot fi folosite etc. 

„Economia” se constituie ca o „prelucrare” socio-culturală a mediului de 
viaţă al omului şi „transformare” a sa în condiţie a existenţei sale. 

Raportul omului cu mijloacele de muncă s-a modificat permanent. Mai întâi, 
în perioada muncii cu uneltele, omul avea o mare autonomie. Inventarea maşinii 
mecanice a  subordonat omul maşinii. Maşina de muncă specifică industrializării 
creaţiei culturale are şi ea o istorie. În societatea industrială, „maşina” indică 
instituirea unui sistem de putere în cadrul relaţiilor de muncă guvernând „spaţiul” 
aflat „deasupra” muncii şi determină „spaţiul social” al comportamentelor de muncă. 

Trecerea spre societatea condusă prin cunoaştere are ca „substrat” 
transformarea muncii şi, prin ea, a „maşinii”. Munca devine o activitate care pune 
în valoare, prioritar, deprinderile, abilităţile, procesele raţionale, intelectuale, creative. 

Procesul cunoaşterii, prin specificul său, se desfăşoară prin creaţia 
individuală, are caracter inovativ, implică autonomie, curajul de a pune sub semnul 
întrebării „adevăruri” concepute ca stabile etc. 

Maşina de muncă a proceselor culturale ale noii societăţi va genera noi 
efecte sociale. 
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Revenind la analiza celor trei etaje ale societăţii postindustriale – societatea 
informaţiei, cunoaşterii şi a valorii cunoaşterii –, vom specifica unii din indicatorii 
de bază prin care vom putea să „ajungem” la „industriile culturale”. 

În principiu, „industriile culturale” intervin, atât în calitate de factori care 
conduc la edificarea societăţii conduse prin cunoaştere, în diferitele sale etape, cât 
şi ca efecte corelate direct modelului social european, cel al scopului care 
direcţionează întregul univers. Vom distinge: a) dimensiuni comune celor trei etape 
cu variabilele şi indicatorii comuni corelaţi şi b) dimensiuni specifice fiecărei 
etape, cu variabilele şi indicatorii lor proprii. 

În fiecare dintre aceste două clase, „industriile culturale” vor fi prezente.  
A) Dimensiuni comune 
 

Dimensiune Variabile Indicatori 

1) Coeziunea socială 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Dezvoltarea umană 
(individuală şi de  grup) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Incluziunea socială şi 
(corelat) reducerea excluziunii
sociale 

 
 
 
 
1.2. Accesul real şi liber la 

resursele dezvoltării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Dezvoltarea personalităţii 
şi consolidarea permanentă a 
proceselor de personalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– creşterea numărului de noi 
locuri de muncă şi îmbună-
tăţirea calităţii lor 

– egalitatea în ocuparea 
locurilor de muncă 

– scăderea şomajului 
 
– accesul la producerea 

bunurilor şi a serviciilor 
culturale creative (artă, 
artizanat, management, turism 
cultural, sport, multimedia, etc.) 

– accesul la difuzarea socială a 
bunurilor şi serviciilor 
culturale. Creşterea nivelului 
de trai şi a calităţii vieţii 

 
– trecerea treptată de la 

sistemul producţiei, masificat 
şi standardizat, spre sistemele 
antropocentrice personalizate 

– personalizarea consumatorilor 
– personalizarea salariaţilor 
– personalizarea produselor 
– trecerea „industriilor culturale” 

la un management axat pe 
stilul de viaţă al benefi-
ciarilor culturali 

– „maşina-de-muncă” a producţiei 
culturale va trece spre forme 
de muncă bazate pe compe-
tenţe negociate, organizări 
ad-hoc, flexibile, plate, cu un 
management „în timp real” 
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3) Creşterea competitivităţii 
pe pieţele globalizate şi a 
prestigiului economiei ţării 

 
 
2.2. Ridicarea prestigiului 
social al „noilor clase ale 
creaţiei culturale” 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Noua definiţie a 
competitivităţii dată de U.E.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Prestigiul** economiei prin 
valorizarea şi valorificarea mai 
bună a creaţiei culturale 

– transformarea producerii 
culturale într-o cerinţă de 
bază în modul de viaţă al 
oamenilor. Trecerea treptată 
de la un mod de viaţă bazat 
pe satisfacerea necesităţilor 
de ordin material spre cele 
de ordin spiritual. 

 
– participarea directă a 
„industriilor culturale creative” 
– designul de produs 
– intervenţia directă a 
ansamblului criteriilor valorice 
ale culturii în proiectarea şi 
realizarea produselor (criterii 
ecologice, sanologice, estetice, 
morale, pedagogice etc.) 
 
– sprijinirea creaţiei artistice de 
performanţă de către guvern şi 
guvernanţă.  
 
– trecerea consecventă spre 
aplicarea viziunii despre 
„cultura corporativă”*** şi 
crearea „reţelelor culturale 
corporative”. 

Să dăm câteva lămuriri: 
* – noua definiţie dată de Uniunea Europeană competitivităţii este: 

”Competitivitatea reprezintă abilitatea economiei de a asigura populaţiei standarde 
de viaţă superioare şi crescânde şi rate înalte de angajare pe baze sustenabile” 
(Presidency Conclusions. Lisbon European Council, 23–24 march, 2000, p. 2); 

** – în societatea nouă, „cunoaşterea a devenit principala resursă şi cale spre 
putere, prestigiu şi prosperitate” (Knowledge and Learning. Toward a Leasing 
Europe, Joint Research Center, European Commission, Seville, 1988, p. 3); 

*** – principiul „corporatismului”, elaborat de U.E., are în vedere dezvoltarea 
pe baza atragerii tuturor actorilor care au o serie de „interese legitime” 
(stakeholders) într-un anumit domeniu. „Culturile corporative” sunt acele culturi 
care-şi bazează creativitatea pe contribuţiile specifice, identificabile (nu e o 
„creaţie colectivă, de masă”) ale diferiţilor actori sociali: artişti de diferite curente 
şi din diverse domenii ale artelor, designeri, creatori de artizanat, artişti 
neprofesionişti de valoare, ingineri, economişti, sociologi, posesori de „capital de 
risc” pentru investiţii în acţiuni creative individuale, specialişti în mass-media etc35. 

                                                 
35 A se vedea Knowledge Society Barometer, 2004, p. 4. 
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Este vorba de „conducerea companiilor înspre a dezvolta modele globale ale 
culturilor corporative, constituite pe obligaţii reciproce, structuri de grup şi niveluri 
superioare de personal eficient mobil”. 

B) În ceea ce priveşte dimensiunile specifice unei faze sau alteia a dezvoltări 
societăţii conduse prin cunoaştere, se cuvine a arăta că ele se referă, în principal, la 
gradul de implicare directă a componentelor culturii în procesele de dezvoltare 
socială. 

În etapele iniţiale („societatea informaţiei”), atenţia este concentrată „asupra 
investiţiei în om şi capitalul intelectual. Nivelul instrucţiei şi şcolarizării de bază 
este măsurat prin abilităţile şi cunoaşterea dobândită de diferite categorii ale 
populaţiei şi prin investiţiile publice şi private în cercetare şi dezvoltare”36. 

În faza de dezvoltare medie a societăţii cunoaşterii, dezvoltarea are loc „pe 
baza realizărilor ştiinţei şi tehnologiei. Rapida dezvoltare a computerelor şi a 
reţelelor de telecomunicaţii stimulează expansiunea informaţiei”. 

Axându-se pe ştiinţă şi tehnologie, „societatea cunoaşterii” introduce în fapt 
întregul set de valori şi norme ale culturii. 

Ceea ce este important, din perspectiva prezentării noastre, constă în 
implicarea directă a „industriilor culturale”, prin medierea activităţilor de formare a 
specialiştilor, pe de o parte, şi a celor de difuzare a cunoaşterii şi inovaţiei, pe de 
altă parte. 

Mass-media se constituie ca un „vehicul” în transferul cunoaşterii spre 
„capitalul uman” şi al creşterii „capitalului intelectual”. „O populaţie cu instrucţie 
de nivel terţiar (nivel universitar şi postuniversitar) este un indicator general al 
ofertei de abilităţi avansate” 37. 

În stadiul de maturizare al „societăţii valorii cunoaşterii”, indicatorii de bază 
trec în domeniul antreprenoriatului, al practicilor şi reţelelor de inovare. 

Ceea ce este de reţinut constă în corelarea directă a evoluţiei societăţii 
cunoaşterii cu dezvoltarea durabilă, ca expresie a unei alternative dezirabile. Aici 
sunt menţionate valorile generale ale culturii („valorile sociale”) privind: 1) 
„aşteptările faţă de viaţă şi sănătate”: 2) aşteptările faţă de protecţia socială: 3) 
angajarea: 4) egalitatea femeilor cu bărbaţii. 

Reţinând această perspectivă dinamică asupra societăţii bazate pe cunoaştere, 
vom introduce direct problematica „industriilor culturale”. 

 
1.4. DE LA „MAŞINA-DE-MUNCĂ” SPRE „ORGANIZAŢIILE INTENSIV-CREATIVE” ALE 

CULTURII. „INSULELE DE PRODUCŢIE” ŞI ORGANIZAŢIILE DE TIP „AMIBA” 

„Organizaţiile intensiv-creative” sunt acelea care au drept specific producerea 
permanentă, voită, sistematică şi benefică a unor bunuri şi servicii culturale de un 
nivel ridicat valoric. 

                                                 
36 Ibidem, p. 6. 
37 Ibidem, p. 8.  
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Ele au drept caracteristici: 
– se bazează pe „bunuri intangibile”, ca: pregătire umană, cunoaştere, 

experienţă, management, valori promovate, în locul „bunurilor materiale”, cum 
sunt clădiri, instalaţii, materii-prime etc., fiind deci, intensiv-cognitive; 

– au ca scop producerea de noi bunuri şi servicii de tip intensiv-creativ: 
cunoştinţe noi, opere de artă, invenţii tehnologice, pregătire umană etc.; 

– au ca funcţionalitate socială să ofere societăţii diferite componente ale noii 
resurse principale: cunoaştere, specialişti, oameni educaţi, cu nivel intelectual 
superior, mijloace intelectuale de proiectare şi petrecere a timpului liber, o viaţă 
materială şi spirituală necesară sănătăţii  corpului şi sufletului. 

„Organizaţiile intensiv-creative” din domeniul culturii, în sensul restrâns al 
termenului, se referă la cele producătoare de bunuri şi servicii de tip artistic, mass-
media, design, artizanat, arhitectură, loisir, turism cultural etc., care sunt specifice 
noii societăţi. Organizaţiile intensiv-creative din zona „industriilor culturale” trec 
prin mari transformări structural-funcţionale. 

Alături de acestea, există şi o altă „formă” a lor, şi anume „organizaţiile 
intensiv-cognitive”: universităţile, institutele de cercetare-inovare-dezvoltare, firmele 
de consulting, firmele de culegere şi prelucrare de date statistice şi sondaje etc. 

„Industriile culturale” specifice muncii standardizate, masificate, ierarhizate 
şi conduse taylorist acţionau (metaforic) ca o „maşină-de-muncă”, în sensul în care 
„maşina mecanică” acţionează standardizat, specializat, subordonând pe om 
funcţionării sale (ritm, operaţii, piese executate, material etc.). 

Trecerea la economia condusă prin cunoaştere face ca munca să treacă printr-o 
serie de schimbări radicale, în contextul unor alternative selectate de om şi nu de 
maşină. 

Cunoaşterea, prin natura sa, presupune drept criterii valorice: 
– inovare permanentă; 
– respectul activităţilor creative ale indivizilor (fiind un proces în „capul 

omului”), în context de libertate şi autonomie; 
– cooperarea între actorii care realizează diferitele faze ale fluxului cognitiv; 
– relaţii de muncă bazate pe abilităţi şi participare efectivă şi nu pe comandă 

şi diferenţe legate de postul ocupat; 
– stimularea complexă a muncii, care să îmbine stimulii principali intrinseci 

muncii cu stimuli legaţi de aspectele extrinseci muncii.  
Creaţia culturală (în sensul mai restrâns al termenului: arta) este cea mai 

direct şi profund afectată de schimbările structurale ale societăţii conduse prin 
cunoaştere. 

„Maşina-de-muncă” nu mai poate fi o formă socialmente acceptată şi 
eficace, căci ea produce bunuri şi servicii culturale38 contrare noilor criterii 
valorice, care generează stilul de viaţă al societăţii cunoaşterii. 
                                                 

38 În analiza culturii (în sensul său generic) se face o distincţie între valori (în calitatea lor de 
criterii socialmente instituite de concepere, creare şi utilizare a unei creaţii culturale şi purtători-de-
valoare (produse culturale create pe baza valorilor). Astfel, un tablou este un purtător de valoare în 
domeniul artei, creat pe baza valorilor estetice şi ale celorlalte domenii ale culturii. 
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Noi forme sociale de producere, difuzare, practicare (folosire) a culturii se cer 
„inventate”, selectate şi instituţionalizate. 

„Industriile culturii” sunt constructe socio-culturale ale unor cadre de 
existenţă umană, în care şi prin care indivizi (personalităţi cu talent, experienţă, 
mentalităţi, pregătiri şi viziuni personale) creează purtătorii-de-valoare ai 
diferitelor domenii ale culturii. 

O maşină-de-muncă nu produce purtători-de-valoare decât în conformitate cu 
ceea ce este proiectată şi aptă să genereze. 

Iată de ce noile cadre socio-culturale ale „industriilor culturale” se cer radical 
modificate. Sub presiunea cerinţelor noi de viaţă, socialmente promovate, ale 
oamenilor s-au inventat, experimentat şi selectat diverse forme de „producere 
culturală”. Folosind metafora „insule de producţie”39, putem concepe un nou mod 
de organizare socio-culturală a muncii (nu numai din fabrici), care are ca specific 
teza „fabrică în fabrică”, adică: 

1) organizarea de colective de creaţie cvasi-autonome care au 
responsabilitatea unei anumite sarcini complexe şi de lungă durată, pe care o 
realizează de la concepţie la finalizare; 

2) instituirea unei competiţii în interiorul organizaţiei; 
3) promovarea de relaţii neierarhice între membrii grupului de muncă, bazate 

pe „o cultură a încrederii”. 
Brödner a creat managementul antropocentric, însuşit de Uniunea Europeană 

ca o alternativă la managementul tehnocentric taylorist. „Paradigma de fabricaţie 
tradiţională” a funcţionat bine ca o organizaţie ierarhică, având o înaltă diviziune a 
muncii şi o clară descriere a sarcinii. Noua organizare necesită o colaborare 
generală, în scopul unei adaptări constante la noile cerinţe ale schimbării în sfera 
produsului”40. 

Organizarea pe principiile antropocentrice presupune prioritatea acordată 
omului în raport cu tehnologia, ceea ce corespunde total specificului creaţiei 
culturale nemasificate. 

O instituţie de mass-media, concepută pe principiul „organizării insulare”, va 
implica structuri cu autonomie crescută, care să preia răspunderea unui tip de 
program şi să-l realizeze, fără a mai avea nevoie de aprobări permanente de la o zi 
la alta sau de la o lună la alta. 

„Insula” de program va avea în componenţa sa toate genurile de activităţi 
(respective, de salariaţi), de la creatorul de programe, la cel mai simplu gen de 
                                                 

39 Concepţia şi modelul „insulelor de producţie” se datorează lui Peter Brödner: Fabrik 2000, 
Berlin, Bohn Verlag, 1985; Commission of the European Communities, The Future of Industry in 
Europe. Mechanical Engineering, Brussels, FOP 360, 1993; Design of Work and Technology, in vol. 
Design of Work and Developement of Personell in Advanced Manufacturing (O. Salvendy, ed.),  
New York, John Willey and Sons Inc., 1994. 

40 Wobbe Werner, Management Labour and Production Organization, în Comission of 
European Communities, The Future of Industry in Europe: is Competitiveness the Only Issue?, 
Brussels, FOP 364, 1999, p. 103.  
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activitate, implicit fotoreporterii, crainicii, tehnicienii, economiştii, sociologii sau 
psihologii, juriştii care vor studia publicul-ţintă etc. 

Tipul de management al organizaţiilor „insulare” cu caracter „intensiv-
creativ” este cel al competenţelor negociate41. 

Managementul competenţelor negociate reprezintă un nou tip de construcţie 
socio-culturală a organizaţiilor, cu deosebire a celor „intensiv-creative”. Ele 
înlocuiesc managementul „pe post”, în care există o schemă fixă (organigrama) de 
activităţi şi locuri de muncă şi prin care se statuează relaţii de conducere şi 
diferenţiere. 

În organizaţiile „intensiv-creative” există (de regulă) salariaţi de mare 
profesionalitate, care pot fi la fel de bine pregătiţi şi capabili ca managerul. 
Managerul nu este superior profesional, ci este doar coordonator al activităţii. 
Relaţiile manager-salariat implică dreptul salariaţilor de a-şi negocia postul, 
inclusiv de a propune noi acţiuni, a cere noi atribuţii, a solicita modificarea 
schemei. Managerul negociază toate aceste solicitări, aducând noi opţiuni din 
partea conducerii. Se realizează, astfel, o relaţie de piaţă în interiorul organizaţiei 
(Schema nr. 2). 

                                                              
Schema nr. 2. Crearea competenţelor42 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Practicarea managementului competenţelor negociate generează o 

permanentă modificare a structurii şi funcţionalităţii organizaţiilor, dându-le 
înfăţişarea unor realităţi mobile, adaptabilă la orice schimbare din mediu şi 
provocând asemenea schimbări. Metafora „organizaţie tip amibă”43 surprinde 
tocmai organizaţiile intensiv-creative, cu un grad ridicat de înnoire organizaţională, 

                                                 
41 Oscar Hoffman, Management. Fundamente socioumane, Bucureşti, Editura Victor, 1999, 

cap. V (vom reveni asupra acestei teme). 
42 Ibidem, p. 78. 
43 Amiba este un organism unicelular primat ce-şi modifică permanent forma, căutând să 

înglobeze în structura sa substanţe hrănitoare. Organizaţiile tip „amiba” (sau cu structură ad-hoc) îşi 
modifică structura, prin trecere la noi activităţi negociate sau prin renunţarea la altele. 

Manager 
Negocierea Salariu 

Renunţarea la 
unele activităţi  

Competenţe  Activităţi noi 

Cerere de 
competenţe 

Oferte de 
recompense 

  Ofertă de 
competenţe 

  Cerere de 
recompense 
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fie ca urmare a adaptării permanente la modificări ale mediului, fie prin iniţierea 
unor schimbări prin care îşi promovează „personalitatea”. 

2. COEZIUNE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Problemele legate de coeziunea social-economică reprezintă un domeniu 
deosebit de actual în evoluţia fiecărei ţări membre a Uniunii Europene şi acesteia în 
general. 

Trecerea spre societatea condusă prin cunoaştere este însoţită de numeroase 
riscuri, ameninţări, posibile conflicte etc., la care erorile umane pot să fie un factor 
declanşator principal. „Industriile cunoaşterii” sunt şi ele direct implicate în acest 
domeniu. Aplicând principiul amintit (al lui D. Bell, al gândirii şi acţiunii pe 
schema „dacă-atunci”), vom putea spune că dacă aceste industrii îşi vor modifica 
modul de implicare în dinamica schimbărilor, atunci se vor putea evita multe din 
pericolele posibile. 

Printre altele, fapt de importanţă majoră, trecerea spre noua societate poate 
genera noi inegalităţi şi chiar clivaje între diferitele grupuri sociale, slăbind 
coeziunea socială şi producând contextul favorabil al fenomenelor de dezordine şi 
delincvenţă. 

Coeziunea socială – o fază mai complexă şi structurală a ceea ce Durkheim 
denumea prin termenul de solidaritate socială – nu este un dat, ci un construct 
socio-cultural. Ea implică schimbări de percepţie socială şi recunoaştere reciprocă. 

Nu vom aborda primele aspecte, pentru că ar depăşi cu mult interesele directe 
ale prezentării noastre. Putem spune că, încă în elaborarea „Strategiei Lisabona 
2000”, UE a subliniat cerinţa de a concepe şi urmări un „nou scop strategic (...), în 
direcţia consolidării procesului de angajare, reformă economică şi coeziune socială, 
ca parte a economiei bazate pe cunoaştere”44. Vom trata unele aspecte ale implicării 
„industriilor cunoaşterii” în procesele de consolidare a coeziunii social-economice. 

Este important de subliniat faptul că realizările în plan existenţial, 
generatoare de coeziune socială (creşterea gradului de angajare şi incluziune, 
reducerea excluziunii şi inegalităţilor sociale, ridicarea nivelului de trai, creşterea 
nivelului de competitivitate etc.), reprezintă doar o condiţie necesară, dar nu şi una 
suficientă. 

Coeziunea socială este un proces şi o rezultantă cu profunde determinante 
subiective, de conştiinţă, de percepere reciprocă, de formare a conştiinţei unui scop 
şi a unei soarte comune a diferitelor grupuri ale populaţiei, a înţelegerii 
dependenţei evoluţiei fiecăruia de adeziunea la eforturile comune, de recunoaştere 
reciprocă (negociabilă şi renegociabilă) a soartei comune şi a binefacerilor eforturilor 
comune. 
                                                 

44 Presidency Conclusions. Lisbon European Council, 23–24 March, 2000, p. 1 (primul paragraf). 
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Coeziunea socială este un proces de cunoaştere atitudinală, cultural concepută 
şi realizată, a creativităţii fiecărui grup social al populaţiei, şi de recunoaştere a 
rolului acestei creativităţi pentru bunăstarea fiecăruia. 

Coeziunea socială naşte solidaritate, cooperare şi stimulare reciprocă. 
„Industriile culturale” joacă un rol important în realizarea acestor potenţialităţi. 

Există o evoluţie a coeziunii sociale. Trecerea de la viziunea conflictuală, 
bazată pe principiul „jocului cu sumă nulă”, prin care o parte câştigă ceea ce 
cealaltă pierde, spre viziunea cooperantă, actualizând principiul „jocului cu sumă 
pozitivă”, prin care toţi pot câştiga sau pierde, este completată de principiul 
parteneriatului şi al colaborării tuturor celor cu interese legitime comune (stakeholders) 
şi, acum, de aplicare a „responsabilităţii sociale corporative”. 

UE dă următoarea definiţie: „Responsabilitatea socială corporativă este, în 
mod esenţial, un concept exprimând modul prin care companiile decid în mod 
voluntar să contribuie la realizarea unei societăţi mai bune şi la un mediu mai curat 
(…) Majoritatea definiţiilor responsabilităţii sociale corporative o descriu ca pe un 
concept prin care companiile integrează interesele sociale şi cele referitoare la 
mediu în acţiunile lor de afaceri şi în interacţiunile lor cu cei care au interese în 
afacerile lor pe baze voluntare”45. 

La ce se referă elementul „corporativ”? El are în vedere o dezvoltare a tezei 
lui Durkheim, care susţinea cerinţa unui control social, moral („control corporativ”) 
asupra producţiei şi vieţii sociale. „Singurul care răspunde acestor nevoi este cel 
format din toţi agenţii aceleiaşi industrii, reuniţi şi organizaţi pentru acelaşi scop. 
Este ceea ce s-ar putea denumi corporaţie sau grup profesional”46. 

Pe vremea lui Durkheim, partenerii acestor relaţii corporative erau patronii şi 
lucrătorii. Astăzi, aceşti parteneri sunt mai mulţi şi diversificaţi (cercetători, 
profesori, inovatori, jurnalişti, firme de mass-media, investitori, scriitori, artişti, 
muzicieni, politologi şi politicieni etc.). Toţi aceştia pot avea „interese legitime” în 
buna desfăşurare a unei afaceri (în industriile materiale sau în cele ale culturii). „Pe 
măsură ce sensul de funcţie, corelat instituţiilor corporative, devine mai larg, 
interesul public implicat în şi, poate, dreptul de a participa la proiectarea şi 
deciziile privind locul de muncă devin mai mari. Există mulţi «proprietari» sau 
«deţinători de interese legitime» ai corporaţiei moderne. Există proprietarii muncii, 
expertizei, resurselor şi ai bunurilor publice, la fel ca investitorii. Şi nu există 
niciun motiv clar ca un anumit tip de proprietari să fie privilegiat, în special în ceea 
ce priveşte sensul şi identitatea afacerii. Trebuie să evaluăm în profunzime ce tip de 
«afacere» există, cine are revendicări morale, cum sunt organizate privilegiile şi 
care sunt posibilele răspunsuri democrate”47. 

                                                 
45 European Communities, Green Paper. Promoting an European Framework for Corporate 

Social Responability, Luxembourg, 2001, p. 5, 8. 
46 Emil Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1978 (prima ediţie: 1893), p. VI. 
47 Stanley A. Deetz, Democracy in an Age of Corporate Colonization, New York, State 

University of New York Press, 1992, p. 43. 
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Conducerea de tip corporativ se extinde treptat. Fiinţează, cu bune rezultate, 
„universităţi corporative”48, „întreprinderi corporative”49, se vorbeşte de „guvernare 
corporativă”50 şi „cetăţenie corporativă” etc. 

În similitudine cu aceste cazuri, se pot concepe „industrii culturale corporative” 
şi „mass-media corporative”.  

Ce ar fi mass-media organizată pe principiul corporativ? 
Parafrazând cele afirmate de Deetz, putem spune: există mulţi factori 

purtători de interese legitime, care se corelează, să spunem, cu un post de 
televiziune. Ne referim la universităţi, institute de cercetare sau artistice, presa 
scrisă, organizaţii neguvernamentale, finanţatori, furnizori de rechizite, producători 
de bunuri auxiliare (îmbrăcăminte, mobilier etc.), organizaţii cetăţeneşti etc. 

O televiziune de tip corporativ răspunde la câteva exigenţe: 
a) are o conducere alcătuită din reprezentanţii partenerilor, care, pe de o parte, 

participă direct la alcătuirea şi susţinerea programelor şi, pe de altă parte, dau girul 
şi asigură responsabilitatea faţă de programul prezentat; 

b) aceşti reprezentanţi pot participa (cu „cote părţi”) la capitalul social al 
postului şi beneficia de eventualele câştiguri pe bază de „cote-părţi”; 

c) conducerea corporativă asigură un program echilibrat şi, ceea ce este 
esenţial, de calitate prin profesionalismul participanţilor la conducerea corporativă;  

d) conştientizează interesele comune ale diferiţilor stokeholders, generând 
fundamentul subiectiv al coeziunii. 

Contribuţia „industriilor culturale”, ale mass-mediilor corporative, la dezvoltarea 
coeziunii sociale poate fi făcută prin programe explicite sau implicite. Experienţa 
arată că programele implicite sunt mai eficace, neexcluzându-se şi cele explicite. 

Mass-media poate prezenta programe artistice, dezbateri ştiinţifice, analize 
politice, care să implice problematica unor grupuri vulnerabile, minoritare, 
defavorizate, supuse unor prejudicii sociale etc. Programele în care să se pună în 
discuţie viziunea reciprocă a unor grupuri (fără aspectele extremiste), cu participarea 
unor reprezentanţi credibili ai acestora, pot avea şi audienţa necesară. 

Am putea încerca o operaţionalizare a coeziunii social-economice, în scopul 
de a schiţa unele direcţii posibile ale elaborării programelor de mass-media. 

 
COEZIUNEA SOCIALĂ 

 
A. Dimensiuni 

1. dimensiunea existenţială (obiectivată) 
2. dimensiunea subiectivă 

                                                 
48 European Commission, Knowledge and Learning. Towards a Learning Europe, Seville, 

Joint Research Center, 1999, p. 21. 
49 European Commission, Opportunity and Responsability, 2005, p. 3. 
50 European Commission, „Joint-up Policy-Making”, în rev. „Innovation and Technology 

Transfer”, Luxembourg, 2003, nr. 5, p. 6. 
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B. Variabile 
1.1. incluziune 
1.2. dezvoltare 
1.3. relaţii 
2.1. încredere 
2.2. percepţie 
2.3. cunoaştere 

C. Subvariabile 
1.1.1. grad ridicat şi crescător de angajare 
1.1.2. reducerea excluziunii: 

– şomajului 
– prejudiciilor sociale 
– marginalizării sociale 

1.1.3. accesul egal la resurse 
1.2.1. creşterea economică în beneficiu egal pentru toţi 
1.2.2. creşterea nivelului de trai pe bazele echităţii 
1.2.3. caracterul durabil al dezvoltării şi durabilitatea prosperităţii 
1.2.4. locuri de muncă tot mai multe şi de calitate tot mai bună 
1.2.5. creşterea gradului de internalizare a creaţiilor culturale 
1.3.1. lipsa conflictelor sociale: 

– etnice 
– religioase 
– pe bază de vârstă 
– pe bază de sex 
– politice etc. 

1.3.2. egalitatea reală de şanse 
1.3.3. mobilitate socială „deschisă” inter şi intrageneraţională 
2.1.1. încrederea în autoritatea publică 
2.1.2. încrederea reciprocă între diferitele grupuri sociale 
2.1.3. încrederea în calitatea produselor indigene 
2.1.4. încrederea în mediul de afaceri şi în actorii economici 
2.1.5. încrederea între salariaţi, manageri şi ceilalţi stakeholderi 
2.2.1. percepţia corectă a celorlaltor grupuri 
2.2.2. autopercepţia grupurilor 
2.2.3. încrederea în percepţia reciprocă 
2.2.4. dialog şi negociere în ceea ce priveşte percepţiile reciproce 
2.3.1. cunoaşterea creaţiei culturale a diferitelor grupuri 
2.3.2. cunoaşterea relaţiilor intergrupale de-a lungul istoriei 
2.3.3. cunoaşterea corectă a situaţiei economico-sociale a ţării noastre şi a 

proceselor de pe glob. 
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3. CREŞTEREA NIVELULUI DE TRAI ŞI A CALITĂŢII VIEŢII 

Aşa cum a rezultat din cele prezentate până acum, conceptul de „industrii ale 
culturii” a suscitat şi continuă să ofere o bază serioasă de discuţii, orientări şi opinii 
critice. 

După părerea noastră, nu ar trebui să identificăm conceptul „industria 
culturii”, cu cel de „cultură masificată şi standardizată” şi nici cu cel de „mass-
media”, deşi între acestea există o legătură istorică. 

În procesul dezvoltării sale, omul a creat diferite tipuri de industrie, în sensul 
generic de „lucru artificial” (ceea ce natura nu a produs singură). 

A treia revoluţie industrială a generat procesul de industrializare, un proces 
complex, la nivel macrosocietal, care a avut două „laturi” corelate, două „faţete”: 
1) crearea marii industrii, trecerea de la industriile meşteşugăreşti spre cele bazate 
pe maşina mecanică şi 2) industrializarea altor ramuri economice: agricultura, 
construcţiile, transportul etc. 

Ar fi necesară, credem, o analiză mai „fină”, de profunzime, diferenţiind pe 
de o parte, procesul de bază al creării marii industrii şi al industrializării, iar pe de 
altă parte, cadrele socio-culturale concrete, relaţiile de putere din acel moment, care 
au generat „forma” alternativă selectată, în care s-a desfăşurat cea de a treia 
revoluţie industrială. 

Nu există un „determinism obiectiv” în dezvoltarea socială, traiectorii unice, 
necesare, care să genereze o singură cale de schimbare. În domeniul social, spre 
deosebire de cel al naturii, realitatea este dată de acţiunea umană, acţiune orientată 
spre scopuri, motive diferite, rezultată din confruntările unor grupuri cu viziuni 
distincte despre lume. 

Oamenii, grupurile umane pot alege, din ansamblul tendinţelor existente în 
contexte de constrângere, acele traiectorii ale schimbării care li se par avantajoase 
şi accesibile. Dacă vor fi capabili să-şi realizeze proiectele, atunci schimbarea va 
urma un anumit curs, dacă nu vor fi în măsură să le aducă la realitate, atunci se va 
constitui o altă realitate. Schimbarea se realizează după principiul „judecăţilor 
contrafactuale”, adică după principiul „denumit «dacă» («as if»), o noţiune, o 
construcţie logică asupra a ceea ce ar putea fi, în raport cu care realitatea socială 
viitoare poate fi comparată, pentru a releva ceea ce a intervenit în schimbarea 
societăţii, spre a-i imprima o anumită direcţie”51. 

Cu alte cuvinte, mersul societăţii „deschide” diferite alternative, unele iniţiate 
chiar de oameni: care dintre acestea se va realiza depinde de un complex concret de 
factori. 

În cazul nostru, forma social-concretă a celei de a treia revoluţii industriale 
este o alternativă, realizată din multe altele posibile. 

                                                 
51 Daniel Bell, op. cit., p. 14. 
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Trecerea la industriile masificate, standardizate îşi are o explicaţie în 
contextul acelei situaţii („atunci şi aici”); în alte contexte, dacă s-ar fi luat alte 
măsuri, industrializarea ar fi avut alte forme de manifestare. 

De aceea, „industriile culturale” nu trebuie explicate doar prin contextul de 
moment, ci şi prin factorii structurali, mai profunzi. 

„Industriile culturale” legate de mass-media, de apariţia unor firme de 
afaceri, care să producă, prelucreze, desfacă, utilizeze cultura prin metode 
industriale nu trebuie explicate (şi definite) doar şi direct printr-o formă singulară, 
conjunctural generată: industriile masificate şi standardizate. 

Dacă am da termenului „industrie culturală” sensul de creare masificată, 
standardizată a culturii (mass-media, în special), atunci acest concept nu ar mai 
putea fi folosit pentru creaţiile nemasificate, nestandardizate, specifice 
alternativelor dezirabile ale societăţii conduse prin cunoaştere. 

Mai mult, conceptul de mass-media nu ar trebui, credem, descifrat prin 
sintagma „produse media” (ca valoare), „produsele maselor” sau „produse pentru 
mase”, în toate aceste cazuri prevalând sensul „mediocrităţii”, ci doar prin sintagma 
„creaţii prin mijloacele de masă”, „creaţii prin mijloace care ajung direct la mase”. 

De aceea, „culturile mass-media” nu pot fi identificate cu cultura masificată. 
Mass-media a apărut din necesitatea lărgirii accesului oamenilor, nu „masei”, 

la difuzarea culturii. Tehnologia a fost doar „suportul” acestei cerinţe sociale. 
Modul în care o tehnologie este folosită nu este determinat de tehnologia 

însăşi, ci de cauze sociale. 
Autonomismul ştiinţei şi tehnologiei s-a dovedit o teză falsă, cu urmări grave. 
Principiul: „ştiinţa descoperă, tehnologia aplică, omul se conformează”52 este 

o teză contrazisă de întreaga istorie a umanităţii. 
Ştiinţa şi tehnologia nu sunt numai „părţi componente” ale culturii, ci 

expresii „axiale” ale întregii culturi. Valorile ştiinţei şi tehnologiei nu sunt doar 
cele specifice în mod direct, ci toate valorile de bază ale culturii. Adevărul şi utilul 
sunt valori concepute şi exprimate prin întregul set de valori ale unei culturi. 
Binele, frumosul, umanul, sacrul, dreptatea conferă totdeauna substanţa creaţiei 
culturale în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. 

Mass-media difuzează cultura în rândul „maselor”, al populaţiei în genere, 
adresându-se atât oamenilor cu o înaltă pregătire de ansamblu, cât şi celor care sunt 
„începători” în asimilarea culturii. 

De altfel, se cere precizat ce anume se înţelege prin cunoaştere în sintagma 
„societatea condusă prin cunoaştere”. 

Cunoaştere are aici sensul său generic de proces de creaţie, valorizare, 
valorificare a mijloacelor (purtători-de-valoare), prin care o comunitate umană dă 
„sens”, înţelegere, „lumii”, accepţiunea sa generică incluzând şi creaţia omului, 
care devine „realitate”. 
                                                 

52 J. Mumford, Two Views on Technology and Man, în vol. Technology, Power and Social 
Change (Throll Ch. P., ed, Mass, Lexington Books, 1972, p. 10). 
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Cunoaşterea implică o complexitate de acţiuni, actori sociali şi procese.  
O primă concluzie, pe care o susţinem, constă în a da conceptului de „cultură 

mass-media” şi, respectiv, „industrie culturală” un înţeles complet şi complex, care 
să ne permită să luăm în discuţie atât mass-media şi „industriile culturale” 
masificate, standardizate, cât şi pe cele alternative, personalizate, antropocentrice, 
„insule de producţie” etc. 

„Maşina-de-muncă” poate fi astfel concepută încât să ducă la o formă socio-
culturală de activitate, generatoare de dominaţia „operatorilor de putere” (expresie 
aparţinând lui M. Foucault), desemnând „puterea suverană”, oficială, formală, a 
managementului şi supunerea prin „puterea disciplinatorie” sau acceptarea puterii 
suverane de către cei „conduşi” de teama represiunilor. Dar alte cadre socio-
culturale de muncă pot genera o „maşină-de-muncă” alternativă, la fel cum maşina 
propriu-zisă poate fi folosită în sisteme alternative de organizare şi muncă. 

Pentru a înţelege mai bine cele spuse, vom aduce o precizare. Termenul 
„cunoaştere” nu se reduce la cercetarea ştiinţifică, la cunoaşterea comună sau la 
revelaţie, ci se extinde la toate formele culturale: arta, morala, filosofia, juridicul, 
tehnologia etc. 

Vom divide logic-conceptual cunoaşterea în: 
a) relevarea modului de a produce cunoaşterea; 
b) identificarea rezultatelor proceselor de producere a cunoaşterii; 
c) cunoaşterea procesului propriu-zis al producerii cunoaşterii. 
Primul aspect poate fi denumit know-how-knowledge, cunoaşterea modului 

de a proceda în crearea culturii, cunoaşterea teoriei şi metodologiei creaţiei culturale. 
Al doilea aspect se referă la know-what-knowledge, cunoaşterea a ceea ce s-a 

creat şi are în vedere întregul proces de difuzare societală a produselor culturii. 
Al treilea aspect îmbrăţişează procese specifice ale creaţiei culturale, în 

raport cu formele sale (specific knowledge creation). 
Dacă vom folosi tipologia cunoaşterii, sub aspectul existenţei sale, vom 

spune53: cunoaşterea explicită este cea externalizată, existentă „obiectiv” în cărţi, 
opere de artă, teorii, reguli de comportare, expuneri, lecţii la şcoli şi universităţi etc. 

Cunoaşterea tacită este cea „din capul oamenilor”, însuşită, internalizată, 
transformată în comportament, experienţă de viaţă, valori şi norme asimilate etc54. 

Know-how-knowledge implică procesele de externalizare a cunoaşterii. Mass-
media poate aduce o mare contribuţie prin diferite emisiuni, expuneri de lecţii, 
dezbateri metodologice, prezentări de lucrări, interviuri cu mari creatori etc. Din 
păcate, asemenea emisiuni sunt rare, pe motivul că aduc o audienţă redusă. 
                                                 

53 I. Nonaka, A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation (1994); a se vedea 
European Commission, Knowledge and Learning: Towards a Learning Europe, Seville, Joint 
Research Center, 1999, p. 20. 

54 A se vedea Oscar Hoffman, Ion Glodeanu, Cunoaşterea – noua resursă a  puterii, Bucureşti, 
Editura Intact, 2006, p. 153. 
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Know-what-knowledge este tipul de bază în emisiunile de acest gen. Emisiuni 
cum ar fi „Teleenciclopedia”, „Pe meridianele globului”, activitatea de ansamblu la 
posturile Discovery etc. pot aduce o audienţă mare. 

Din păcate, fuga obsedantă după audienţă face ca nivelul acestor emisiuni să 
scadă, ele fiind înlocuite cu emisiuni „de masă”. 

Specific-knowledge-creation este un gen de activitate mai puţin accesibil 
mass-mediei. 

Dacă vom construi un „spaţiu de atribute” pe aceste două „axe”, vom putea 
face o analiză mai exactă a „industriilor culturale” (Tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1. 

Circulaţia cunoaşterii 

  Tipul de cunoaştere 
  Know-how Know-what Specific creation 

explicită 1 2 3 Genul cunoaşterii tacită 4 5 6 
 
1. Cunoaşterea explicită este o resursă potenţială principală în realizarea 

cunoaşterii instrumentale de tip know-how. În analiza nivelului de trai şi a calităţii 
vieţii, resursa cunoaşterii explicite asigură „calea” spre realizarea specialiştilor în 
creaţia culturii. Internalizarea cunoaşterii explicite, transformarea sa în cunoaştere 
tacită – cazul 4.  

Mass-media poate fi o cale majoră de democratizare a accesului la resursa 
cunoaştere, suplinind accesul la învăţământul formal. Învăţământul de lungă durată 
poate deveni o activitate permanentă prin mass-media. 

„Industriile cunoaşterii” sunt mai puţin prezente în acest domeniu. 
Cazul 2 este forma de predilecţie a mass-mediei. Nivelul de trai poate fi 

„alimentat” prin difuzarea „în masă” (nu „de masă”) a cunoaşterii valorilor culturale. 
Prin aceasta, mass-media se detaşează clar de sensul masificării difuzării 

cunoştinţelor culturale. Pericolul este al transformării acestei „funcţii” a mass-
mediei în promovarea de „cunoştinţe kitsch”: în locul cunoaşterii operelor muzicale 
reale, se dau manele; în locul emisiunilor educativ-instructive, se programează 
seriale cu texte subculturale şi subiecte derizorii; în locul filmelor artistice 
valoroase, se dau filme de groază şi cu violenţă; în locul adevăratelor dezbateri 
culturale, se programează „false dezbateri”, cu participanţi „selectaţi”, care „spun 
ceea ce trebuie” (Bourdieu). 

Cazul 3 este tipic industriilor culturale, oferind „canalul” principal de acces la 
resursa de statut (cercetarea, învăţământul). 

Cazul 5 (ca şi cazul 4) se referă la acţiuni individuale de însuşire a cunoaşterii 
(individul, prin cunoaşterea sa tacită, îşi însuşeşte cunoştinţe de tip know-how şi 
know-what). Mass-media poate interveni, îndrumând aceste preocupări sau, 
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dimpotrivă, alăturându-le spre zone derizorii (manelele au ca efect orientarea spre 
„cunoaşterea” magică – de tip kitsch – şi dezintersul pentru muzica de valoare). 

Cazul 6 îl prezintă autopregătirea oamenilor pentru creaţia culturală. 
Sintetizând, vom afirma următoarele: 
– calitatea vieţii, având drept structură valorică stilul de viaţă, presupune un 

mecanism social de alocare de resurse şi altul de acces la resurse; 
– creaţia culturală (în sens generic) reprezintă un complex de resurse marcând 

trecerea spre noua societate, încât participarea la procesele creative şi, cu 
deosebire, accesul la creaţia culturală instituie un nou mecanism de mobilitate. 

Vom lua ca punct de pornire o serie de teze ale lui Talcott Parsons şi John 
Rex 55 (Schema nr. 3): 

 
Schema 3. 

Resursele şi calitatea vieţii 

 
                                                 

55 Talcott Parsons a elaborat un model funcţionalist asupra mobililtăţii, la care John Rex a adus 
o serie de criterii de pe poziţia teoriei conflictului. 
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O analiză mai bine elaborată, pe baza viziunii constructiviste, va pune în 
lumină caracterul cultural al resurselor (în general). 

Nu putem confunda, de exemplu, resursele materiale cu „bogăţiile materiale”. 
Începând chiar cu folosirea pietrei, ştim că o întreagă perioadă (paleoliticul şi chiar 
mezoliticul), îndelungată, s-a scurs, fără ca oamenii să „vadă”, în pietrele existente 
din abundenţă, o resursă a fabricării uneltelor. Pietrele se transformă, din simple 
„realităţi” materiale, în resurse, prin procesul cultural al valorizării (acordare de 
valoare56 unei „realităţi”, selectarea acesteia pe criteriul valorilor acordate şi 
ierarhizarea pe criterii de prioritate). 

Resursele sunt elemente ale „lumii” reale sau iluzorii, naturale sau sociale, 
valorizate pozitiv şi transformate în mijloace de concepere a oportunităţilor de 
satisfacere a unor necesităţi socialmente presante. 

Acolo unde oamenii nu problematizează „lumea”, adică nu transformă ceea 
ce există în ceea ce poate rezolva o necesitate, elementele „lumii” pot exista fără a 
se constitui în resursă. 

Valorizarea „lumii” duce la o ierarhizare a elementelor sale pe criteriul util-
neutil-dăunător. 

Stilul de viaţă se constituie printr-o ierarhizare a preferinţelor faţă de 
resursele potenţiale. 

Astfel, diferitele componente ale culturii devin, treptat, aspecte ale unei 
ierarhii preferenţiale de oportunităţi de acţiune. 

Treptat, tot mai multe elemente ale culturii sunt valorizate drept resurse ale 
dezvoltării sociale sau satisfacerii personale. 

„Industriile culturale” se află, acum, în etapa reconstrucţiei lor culturale, 
când mai multe elemente proprii culturii se constituie în resurse. Funcţiile 
industriilor culturale se modifică: din purtători-de-valoare pentru necesităţi „spirituale” 
individuale, multe componente devin resurse directe ale dezvoltării societale. 

Produsele artei modelează omul cu un alt tip de comportament. 
Cunoaşterea „lumii” din perspectiva frumosului devine un tip de cunoaştere 

care întregeşte sensul utilităţii tehnologiei sau al explicaţiei raţionale a ştiinţei. 
Anticii aşezau la baza comportamentului „triada” valorică dată de „Bine, 

Adevăr, Frumos”. Ei au minimalizat „utilul”, ca urmare a deprecierii muncii 
aducătoare de profit personal (ceea ce ar fi fost grija celor săraci sau a sclavilor). 

Mass-media zilelor noastre are de jucat un rol deosebit de important, acela de 
a promova cunoaşterea integrală a lumii; ceea ce implică cunoaşterea creaţiei 
umane în ansamblul său. Chiar dacă „audienţa” este mai mare la emisiunile care 
redau manele, kitsch-uri, spectacole subculturale, educarea pentru valorizarea 
adevăratei arte este o latură esenţială a educaţiei prin frumos, pentru bine şi adevăr. 
                                                 

56 Prin „valoare” (în sens axiologic), înţelegem acordarea de semnificaţii atitudinale unor 
„realităţi” (inclusiv celor create de om), prin care acestea generează comportamente practice. De 
exemplu, dacă spunem: „Acest om este înalt” nu facem altceva decât să constatăm un fapt. Dacă 
spunem: „Acest om este incorect”, am dat o evaluare care generează  atitudine: voi respinge acest om, 
îl voi evita. 
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Stilul de viaţă se dovedeşte a avea un caracter unitar şi interdependent, 
comunicaţional. Cel care va avea plăcerea de a asculta o muzică de concert va fi 
mult mai uşor atras şi de o emisiune de calitate din domeniul spectacolului sau 
chiar de o dezbatere politică. 

Discernământul faţă de calitatea actului de cultură (ca producere, însuşire, 
folosire) poate şi trebuie educat prin mass-media. 

Tocmai aceasta, credem, diferenţiază o societate care valorizează cunoaşterea de 
o societate care doar foloseşte cunoaşterea. 

„Industriile culturii” pot să continue şi în societatea condusă prin cunoaştere, 
esenţialul constă în ce fel de cunoaştere, va fi valorizată şi folosită. 

O întrebare-cheie trebuie formulată, atunci când promovăm ideea societăţii 
conduse prin cunoaştere: avem cunoaşterea necesară unei alternative benefice a 
societăţii conduse prin cunoaştere? Dacă da, suntem pregătiţi a folosi cunoaşterea 
dezirabilă unei asemenea alternative? 

Un paradox este acela că, deşi ni se pare că posedăm o insuficientă 
cunoaştere asupra lumii pe care dorim să o schimbăm, totuşi folosim insuficient 
stocul de cunoaştere pe care-l avem la dispoziţie. Mass-media are menirea de a 
promova „în mase”, în rândul tuturor categoriilor populaţiei, o nouă atitudine faţă 
de cultură: cunoaşterea culturii ca o dimensiune esenţială a proiectului noii societăţi. 

O societate cu o producţie materială performantă este capabilă să ofere 
oamenilor resursele unei vieţi satisfăcute? Evident că nu. Cultura – în ansamblul 
său – este o expresie a ceea ce înseamnă omul. Omul este, spre deosebire de restul 
animalelor (capabile şi ele a-şi asigura cerinţele materiale ale vieţii), singura fiinţă 
care transformă şi satisfacerea cerinţelor materiale în act de cultură. Tocmai această 
dimensiune se cere a fi pusă la baza noii societăţi. 

Unitatea, sinteza, îmbinarea industriilor bunurilor şi a serviciilor materiale cu 
„industriile culturale” este un deziderat care merită a fi pe larg discutat. 

Este ideal ca industriile „economice” să coopereze cu „industriile culturale”, 
ele împrumutându-şi reciproc valenţele şi complementându-se reciproc. 

Mass-media societăţilor alternative, dezirabile, ale cunoaşterii se restructurează, 
devenind promovatoarea în masă a valorii culturale a cunoaşterii. 
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