1

Echipă de redacție
- dr. Virgil Ștefan Nițulescu – Redactor-Șef;
- Raluca Iulia Capotă – peer-reviewer;
- Mircea Victor Angelescu – peer-reviewer;
Corectură: Radu Vasile
Concept grafic și copertă: Gheorghe Iosif
LoremAurora
ipsum Pădureanu
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere
Tehnoredactare:
efficitur tortor quis venenatis. Nam non dui elit. Donec congue ipsum et
Adresa de corespondență:
scelerisque
volutpat.
interdumBucurești
malesuada neque non
Bulevardul Unirii
nr. 22, etaj
2, SectorPellentesque
3, cod poștal 030833,
Tel: 021 891elementum.
91 03 | Fax: Morbi
021 893
75 | et massa ullamcorper commodo rutrum at
in31
nunc
http://www.culturadata.ro/categorie-publicatii/revista-muzeelor/
neque. Fusce placerat aliquet malesuada. Phasellus non
www.facebook.com/RevistaMuzeelor
© Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (I.N.C.F.C.)
ISSN 1220-1723
ISSN-L 1220-1723

2

3

5 Virgil Ștefan NIȚULESCU – Editorial 5
DIGITIZARE
8 Ghizela Cosma, Anca Ioana Docolin – Primul Război Mondial 3D în
Europeana. Contribuția Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj
18 Dan Matei – Biblioteca digitală europeană (și emulii săi): șoc cultural
(și) în muzee
27 Izabela Luiza Pop, Tiberiu Alexa – Folosirea inovațiilor tehnologice
pentru creșterea accesibilității și atractivității patrimoniului muzeal
37 Alis Vasile – O nouă revoluție digitală – open data sau reutilizarea
informațiilor din instituțiile publice
43 Andrei Crăciun – Cercetarea digitizării patrimoniului cultural
50 Valer Rus – Pentru o nouă metodică a valorificării patrimoniului digital
muzeal
55 Raluca Bem Neamu, Carmen Croitoru, Anda Becuț – Deschiderea
către o comunicare reală cu publicul prin analiza site-urilor de muzee
din România
62 Natalia Negru – (non) digitizarea colecțiilor muzeale sătești din
Județul Dâmbovița. Piedicile digitizării patrimoniului mobil rural
CONFERINŢA DE MARKETING
CULTURAL @ MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
71 Introducere.
74 dr. Carmen Croitoru – Marketing cultural
78 Adrian Majuru – Muzeul vârstelor, de la copilărie la senectute
81 Ovidiu Baron – Târgul – eveniment socio-cultural și metodă de formare
a publicului
84 Raluca Ioana Andrei – Târgul și muzeul: Perspective economice
și educaționale
87 Coralia Costaș – Muzeul ca produs cultural: de la interes la fidelizare
92 Horia-Ioan Iova – Spații și publicuri alternative – Muzeul Municipiului
București
DIVERSE
96 Ioan Denuț, Alexandra Sîngeorzan, Elisabeta Fodor,
4

Anca Cociotă – Muzeul de Mineralogie, la 40 de ani de activitate.

EDITORIAL
Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU
Redactor-șef

ABSTRACT
Though Romania had good opportunities to be in the frontline of the European
countries in the process of digitising the national cultural heritage, most of
the last 15 years were lost, as the Ministry of Culture proved little interest in
sustaining this advantage. That is why, after joining the EU, Romania had to
face an important gap, regarding the progress made in the rest of Europe.
Some of the reasons, beside the governmental attitude, are the scarce human
resources, the lack of spaces and technology, the completely insufficient
budgets for digitisation, the low salaries of the personnel and the neglecting
of the major role which should be paid by the national integrator, the National
Institute of Cultural Heritage. The present issue of our journal for museums is
presenting only some relevant cases about the efforts made by museums, in
digitising their cultural heritage, as well as some theoretical debates. Also, we
are raising some questions about the duties of the national authorities, which
are not fulfilled.

Key-words: Romanian museums, digitisation.
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Problema digitizării patrimoniului cultural
(sintagma este strict convențională; în realitate,
este vorba despre resurse culturale, nu doar
despre ceea ce se înțelege, din punct de vedere
juridic, în România, prin patrimoniu) a mai fost
abordată în Revista muzeelor, în ultimele două
decenii, cu o frecvență din ce în ce mai mare.
România a avut, spre deosebire de multe dintre
țările europene, avantajul inițial al unui sistem
centralizat de evidență a bunurilor culturale, care
a ușurat trecerea la procesul de digitizare. Cu toate
acestea, rezultatele procesului de descentralizare
a instituțiilor de cultură nu au fost pe măsura
așteptărilor, fiind astfel afectat și procesul de
culegere, administrare și optimizare a bazelor de
date privind bunurile culturale.

din proprie inițiativă sau încurajate de impulsuri
venite din afara României. Pe lângă Europeana, care
continuă să constituie cea mai importantă platformă
de resurse culturale continentală, alte câteva
inițiative, precum Google Art Project, au resuscitat
interesul câtorva mari deținători de patrimoniu
cultural mobil.
Pe de altă parte, nu trebuie neglijate eforturile făcute
de instituții nemuzeale, dar care sunt importanți
administratori de patrimoniu, precum Arhivele
Naționale ale României, Biblioteca Națională a
României sau Academia Română.

În aceste condiții, în pofida eforturilor făcute de
fostul Institut de Memorie Culturală, precum și
de câțiva entuziaști din domeniul cultural, atunci
când România a aderat la Uniunea Europeană, a
devenit evident decalajul dintre țara noastră și alte
state membre, pentru care digitizarea devenise o
prioritate încă de la sfârșitul secolului trecut.

În momentul de față, nu cred că mai există, în
România, persoane sau instituții care să se îndoiască
de necesitatea digitizării patrimoniului cultural,
într-o lume în care primul impuls pe care îl poate
avea cineva, atunci când dorește să afle mai multe
lucruri despre un bun cultural, de oriunde din lume,
este să îl caute în bazele de date disponibile online.
În schimb, cineva s-ar putea întreba de ce este nevoie
ca, pentru digitizarea patrimoniului cultural, să existe
un integrator național. Am să încerc un răspuns
sumar.

Eforturile de reluare, la un nivel superior, a
digitizării patrimoniului cultural din România au fost
impulsionate, pentru scurtă vreme, în anii 20072008, dar au fost, de facto, abandonate în următorii
șase ani, din cauza unor măsuri administrative
de reorganizare (prin comasare) a Institutului de
Memorie Culturală. Până când Institutul Național
al Patrimoniului a reluat aceste demersuri, s-a
pierdut timp prețios, dar, mai ales, s-au pierdut
multe resurse umane și de competență în domeniu.
În tot acest timp, câteva dintre muzeele României
au preluat aceste sarcini, mai mult sau mai puțin,

Mai întâi, marile baze de date internaționale,
incluzând și Europeana, pretind anumite rigori
în încărcarea acestora, ceea ce presupune o
standardizare pe care muzeele, singure, nu o respectă
întotdeauna. În al doilea rând, înainte ca aceste
date să ajungă să fie cunoscute la nivel continental
sau mondial, este de dorit ca ele să fie accesibile
utilizatorilor din România – primii interesați să
cunoască patrimoniul național, fie că este vorba
despre specialiști sau despre publicul larg. Institutul
Național al Patrimoniului are exact această menire,
între multe altele. În fine, posibilitățile tehnice
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de care dispune România, în acest domeniu, sunt
reduse. Existența unui integrator național ar facilita
schimbul de informații între instituții și ar putea
optimiza procesul de digitizare a patrimoniului.
Care sunt, așadar, marile probleme pe care le au
muzeele românești în ceea ce privește digitizarea
patrimoniului?
Fără pretenția de a face o enumerare exhaustivă, aș
menționa, mai întâi, lipsa resursei umane și, mai ales,
a resursei umane specializate în domeniu. În situația
în care muzeele României sunt obligate să funcționeze
după niște scheme de încadrare depășite conceptual,
singura lor soluție pentru a face față provocării (aș
spune, obligației, de fapt) pe care o ridică digitizarea
patrimoniului administrat este câștigarea unor
proiecte sau granturi, fie la nivel național, fie la nivel
european, care le-ar permite angajarea temporară
a unui personal specializat. În al doilea rând, lipsa
cronică a unor echipamente competitive la nivel
internațional este vinovată de menținerea muzeelor
României la un nivel care a fost depășit, între timp,
în majoritatea celorlalte țări europene. În al treilea
rând, muzeele țării nu dispun de spații adecvate
pentru realizarea operațiunilor de digitizare, așa cum
nu dispun nici de spații de depozitare suficiente, nici
măcar pentru patrimoniul actual, fără să mai luăm în
calcul cel care ar putea îmbogăți colecțiile muzeale în
viitor. În al patrulea rând, salariile din muzee rămân
complet neofertante pentru specialiștii valoroși. În
al cincilea rând, bugetele cu totul insuficiente de
care dispun muzeele nu sunt de ajuns nici pentru
derularea activităților de conservare preventivă și
activă a patrimoniului sau pentru cea de restaurare
– activități care, pe bună dreptate, sunt prioritare, în
fața celor de digitizare. Nu în ultmul rând, digitizarea
nu a făcut obiectul unor priorități de finanțare nici la

nivel central, nici la nivelul autorităților centrale care
nu s-au îngrijit să acorde linii speciale de finanțare
pentru digitizare. În fine, revin la menționarea
faptului că lipsa unui integrator național (sau, mai
corect spus, neglijarea acestuia) duce la o incoerență
gravă în ceea ce privește activitățile individuale de
digitizare.
Articolele din acest număr al Revistei muzeelor
prezintă doar câteva inițiative punctuale din muzee,
precum și niște puncte de vedere privind metodologia
digitizării patrimoniului cultural. Publicația noastră
nu poate decât să tragă un semnal de alarmă, care
sperăm să fie înțeles, mai ales, de autoritățile de
reglementare, fără implicarea cărora nimic nu va
face ca salvarea și punerea în valoare, în format
numeric, a patrimoniului cultural național să mai fie
posibilă, într-un ritm, măcar, acceptabil, în raport
cu celelalte țări europene. În momentul de față,
ne este imposibil să facem, măcar, un bilanț sumar
al acestor activități, la nivel național. O mai bună
conlucrare între Institutul Național al Patrimoniului,
Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală
și deținătorii de bunuri culturale ar putea oferi, în
câțiva ani, o imagine mai corectă asupra a ceea ce s-a
făcut până acum și ne-ar putea determina să alegem
liniile directoare pentru viitor. În acest sens, este
de sperat că măsurile practice necesare digitizării
patrimoniului vor fi incluse în strategiile asumate atât
la nivel central, cât și la nivel local prin documentele
programatice de dezvoltare locală.

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu
Redactor-Șef
vsnitulescu@yahoo.co.uk
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DIGITIZARE
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 3D ÎN EUROPEANA.
Contribuția Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj
World War I in 3D in Europeana.
The Contribution of the Octavian Goga Cluj County Library

ABSTRACT
Playing an active role in everything Europeana meant at regional and national
level, Octavian Goga Cluj County Library also contributed to Europeana 19141918, a project focused on collecting memorabilia and stories from the period
of the Great War. A significant contribution was represented by a collection
of 92 stereoscopic photographs from World War I, purchased in 1991 from an
antique store, together with a stereoscope engraved with the Austro-Hungarian
coat of arms.
These photos are produced by the Neue Gesellschaft Photographische (NPG),
the largest German producer of WW1 stereoscopic photographs. As part of the
First World War 1914-1916 collection, the photos held at Octavian Goga Cluj
County Library, inscribed with the NPG logo, are black and white photos on
cardboard, with texts written in Hungarian.
NPG photos were made with propagandistic, but also commercial purposes, the
photos from the collections of the Octavian Goga Cluj Library being produced
for the Austro-Hungarian market. Having a structure similar with the German
collection, most photos present the Austro-Hungarian theatre of war from
Galicia, Bukovina and Volhynia, being mainly images of the Austro-Hungarian
troops and less of the German.
Our collection of stereoscopic photographs is built on the same principles with
the great NPG series, having some specific themes. The images on the front
do not capture fight scenes, but trenches, air-raid shelters, troops on the move
or in moments of rest, observation posts and weapons. Besides these specific
battlefield images, these photos show the soldiers’ daily life. Death is only
suggested, even in those photos illustrating the gathering of corpses. Many
pictures show the injured soldiers, thus evoking their sacrifice and heroism,
prisoners of war, destroyed targets. Some victories were immortalized in these
photos.
The stereoscopic photographic archive of the Great War was completed by
digitizing and posting on the Europeana 1914-1918 site of the collection of
stereoscopic photographs held by Cluj County Library. This is complementary
to other collections from Europeana platform, together becoming threedimensional testimonial documents for the life on the battlefield, despite the
propaganda goals that were the basis for their creation.
Key-words: photography, stereoscopic photographs, Octavian Goga Cluj County
Library, Europeana, First World War, propaganda
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Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj în Europeana
Dezideratul multor profesioniști din domeniul
patrimoniului cultural, acela de a crea un depozit
comun, bogat în informații, la nivel internațional, și de
a-l pune la dispoziția utilizatorilor într-un mod ușor de
utilizat, s-a concretizat prin crearea, în noiembrie 2008,
a Europeana (www.europeana.eu), biblioteca, muzeul
și arhiva digitală a Europei. Reunind conținut digital
într-un spațiu multimedia online, accesibil tuturor celor
interesați de cultura europeană, cu scopul de facilita
descoperirea valorilor multilingve și multiculturale ale
Europei, Europeana oferă, în prezent, acces la peste 53
de milioane de materiale digitale din peste 3.300 de
organizații europene de patrimoniu cultural. Pe site-ul
său, disponibil în 31 de limbi europene, sunt colectate
și indexate metadate descriptive asociate cu obiectele
digitale, oferind, astfel, posibilitatea de a vizualiza, în
mod direct, în format digital, cărți, artefacte, materiale
audio și video, fotografii, picturi, hărți, manuscrise, ziare
și documente de arhivă.
Conștientizând importanța contribuirii, în mod activ, cu
resurse proprii, la un proiect european de o asemenea
anvergură, Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj
și-a asumat rolul de coordonator național al proiectului
EDLocal – Facilitarea accesului la documentele digitale
locale sau regionale prin intermediul Bibliotecii Digitale
Europene (Making local and regional content accessible
through the European Digital Library), finanțat de către
Comisia Europeană prin Programul eContentPlus –
Rețele de Bune Practici și desfășurat în perioada 20082011. Contribuției proprii de 1.106 documente digitale,
structurate tematic în 5 colecții distincte (Imagini din
Clujul vechi, Documente de arhivă din colecțiile Bibliotecii
Județene Octavian Goga Cluj, Corespondență din
fondurile personalităților culturale clujene, Cărți despre
județul Cluj și Fotografii cu personalități culturale clujene),
i s-au adăugat încă 6.771 de documente digitizate de cei
13 parteneri naționali (9 biblioteci județene, Arhivele
Naționale – Direcția Județeană Cluj, Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Cluj, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și
Revista Tribuna din Cluj). Consecințele imediate au fost
creșterea vizibilității și a gradului de utilizare a resurselor
informaționale proprii și intensificarea traficului pe site-ul
bibliotecii, deoarece Europeana redirecționează utilizatorii
către resursele online ale furnizorilor de conținut.
1

În încercarea de a face cunoscută Europeana utilizatorilor,
factorilor de decizie, politicienilor și organizațiilor culturale
din fiecare stat membru, cu scopul de a încuraja utilizarea
acesteia și atragerea de conținut nou, pentru a crește
gradul de conștientizare a rolului patrimoniului cultural ca
stimulent al dezvoltării economice, Fundația Europeana
a dezvoltat rețeaua de bune practici Europeana
Awareness, Biblioteca Județeană Cluj asumându-și, în
continuare, rolul de coordonator național al proiectului
(desfășurat în perioada 2012-2014). În paralel, începând
cu anul 2013, biblioteca noastră a fost și partener local în
proiectul LoCloud, care și-a propus să dezvolte tehnologia
și serviciile cloud-based pentru a ajuta instituțiile locale
mici și mijlocii să își grupeze resursele lor digitale și să le
facă accesibile online.1
Continuând să joace un rol activ în tot ceea ce a însemnat
Europeana în plan regional și național, Biblioteca
Județeană Octavian Goga Cluj s-a implicat și în proiectul
Europeana 1914-1918, care a pus accentul pe aspectele
umane ale Primului Război Mondial, reușind să ofere
acces la peste 600.000 de obiecte digitale din 20 de țări,
disponibile prin intermediul unui portal tematic multilingv.
Site-ul proiectului http://www.europeana1914-1918.
eu/ro reunește resurse documentare constituite într-o
arhivă inedită în care colecțiile bibliotecilor stau alături
de povești personale, creând astfel o perspectivă unică
asupra Primului Război Mondial. Această combinație
originală de obiecte și amintiri personale, documente
publice și materiale audiovizuale nu constituie singurul
aspect inovator al proiectului. Și abordarea este una
insolită, prin utilizarea crowdsourcingului – colectarea
de informații de la publicul larg și postarea amintirilor
personale de familie, care sunt, ulterior, puse la dispoziția
comunității și a cercetătorilor prin reutilizare.
Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor mai sus
menționate, biblioteca noastră a organizat una dintre cele
două campanii de colectare de documente desfășurate
în țara noastră (cealaltă a avut loc la Biblioteca Academiei
Române din București) în cadrul proiectului Europeana
1914-1918, în urma căreia s-au colecționat 35 de povești,
1.015 documente digitale, de la 383 de contributori. Mai
mult, au fost descrise și postate în Europeana materialele
documentare existente în secția Colecții Speciale a
bibliotecii, între acestea remarcându-se o colecție de 92
de fotografii stereoscopice.

Stanca, Sorina (2015), pp. 131-132.
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Fotografia stereoscopică
Fotografia stereoscopică se bazează pe vederea binoculară,
permițând redarea tridimensională a realității. Denumirea
de fotografie stereoscopică i se datorează lui Charles
Wheatstone (1802-1875), care a descoperit primul, în anul
1832, posibilitatea de a utiliza tehnic această capacitate
umană. A realizat două desene ale aceleiași imagini,
fiecare redând o imagine din unghiuri sensibil diferite,
corespunzătoare vederii cu ochiul drept, respectiv stâng.
A așezat desenele într-un aparat realizat de el și numit
stereoscop, în care fiecare ochi percepea doar o imagine.
După aceasta, le-a solicitat celor doi fotografi portretiști
Daguerre și Talbot să-i pregătească fotografii care puteau
fi privite prin aparatul său. Stereoscopia nu s-a bucurat
de mare interes până când David Brewster (1781-1868)
nu a venit cu propriul aparat. Wheatstone, la rândul său,
adusese modificări aparatului astfel încât modelul său,
prezentat în 1838, a început să folosească oglinzi, în timp
ce Brewster a înlocuit oglinzile cu lentile și prisme. Prin
intermediul aparatului, sub forma unei mici cutii, puteau fi
privite fotografiile, prin perechi de lentile.
În anul 1851, la expoziția de la Londra, acest aparat a
stârnit și interesul reginei Victoria. Ca urmare, în scurt
timp, opticienii londonezi au început să fabrice aparatul.
În trei luni, la Paris și Londra au fost vândute aproape
un sfert de milion de aparate.2 Transpunerea pe hârtie
a pozelor stereoscopice se realiza într-un ritm tot mai
accelerat. Primul aparat fotografic stereoscopic, care
se putea cumpăra, a apărut la Paris, fiind realizat de
A. Quinet. Cu avântul luat de stereoscopie, numeroase
alte modele de aparate fotografice stereoscopice se
ofereau amatorilor fotografi sau profesioniști.3
În anul 1854, a luat ființă în Anglia și prima companie
dedicată acestei pasiuni: London Stereoscopic Company,
care avea ca deviză „nicio casă fără stereoscop” și care,
în numai patru ani, a vândut peste 500.000 de aparate,
acesta ajungând și în căminele cu venituri modeste.
În acest context, vânzarea și producerea de vederi
stereoscopice a luat amploare. De asemenea, au apărut
colecționarii de imagini.4 London Stereoscopic Company
a ajuns să posede și un catalog de imagini cu 100.000 de
2
3
4
5
6
7

Szilágyi (1982), pp. 57-58
Szilágyi (1982), p. 58
Comănescu, Constantinescu, (s.a.), p. 12; Szilágyi (1982), p. 58
Szilágyi (1982), p. 58
Szilágyi (1982), p. 59
ForteBlog (2012)
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titluri. Această companie a trimis fotografii și în Statele
Unite și Orientul Apropiat.5
Stereoscopul oferea privitorilor, la acea vreme,
posibilitatea de a admira imagini la care până atunci
aveau acces doar din note și însemnări de călătorii. Ele
nu prezentau însă doar serii de clădiri. Foarte repede au
apărut în magazine și serii cu peisaje sau serii purtând
denumiri diverse: Bucuriile căsniciei, Viața sus și jos.6 În
publicația Kolozsvári Közlöny din noiembrie 1860 se arăta
că fotografia stereoscopică poate să ofere nu numai
un mod educativ și ludic de petrecere a timpului, dar
putea fi folosită și ca material didactic pentru orele de
istorie, statistică și geografie, contribuind, prin percepția
vizuală a celor învățate, la însușirea mult mai trainică a
cunoștințelor.
Mulți au început să cumpere și să colecționeze aceste
fotografii care prezentau alte țări, care puteau fi „vizitate”
prin călătorii virtuale, fără cheltuieli. Fotografiile și
stereoscoapele puteau fi achiziționate în papetării,
magazine specializate, magazine mixte sau prin agenți,
putând fi comandate și prin poștă. Astfel, fotografia
stereoscopică a atins popularitatea maximă la începutul
anilor 1860.7
La cumpăna secolelor, publicul se putea desfăta nu
numai cu propriile fotografii stereoscopice realizate sau
cumpărate, dar putea să participe și la prezentări de
fotografii stereoscopice. Germanul August Fuhrmann
a pus în funcțiune Kaiserpanorama, care din anii
1890 își aștepta publicul și la Budapesta. Amintirile
constructorului Granasztói Pál permit reconstituirea
modalității în care funcționa aceasta după Primul Război
Mondial. Pe colțul pieței Franciscanilor (Ferenciek tere),
pe o tăbliță înrămată, era afișat programul săptămânal al
vizionărilor la care se putea participa contra cost. Dintre
programe pot fi amintite: Londra, Munții elvețieni,
Sub cerul albastru al Italiei, Orientul Apropiat etc. Din
stradă se intra într-o clădire tip magazin, unde era o
sală de așteptare cu câteva scaune și o măsuță unde se
comercializau biletele. Sala de așteptare era separată
printr-o perdea groasă de un alt spațiu, întunecat,

Figura 1. Kaiserpanorama8

unde publicul era condus cu o lanternă. În mijlocul
acestui spațiu generos trona o construcție poligonală
din lemn, pe laturile căreia erau așezate scaune, iar la
înălțimea ochilor din perete ieșeau perechi de lunete. În
centru trona un sistem ce se învârtea în sensul acelor de
ceasornic și pe care erau postate fotografii, luminate cu o
lampă. Prin lunete, fotografiile vizionate erau percepute
tridimensional. Câte o fotografie era prezentată timp de
1-2 minute, după care se auzea o sonerie și se producea
schimbarea imaginii prin rotația sistemului central. Pe
sistem erau afișate 30-40 de fotografii, după vizionarea
cărora trebuia, sau cel puțin se cuvenea, să pleci.9

Proveniența fotografiilor, descriere fizică
Cele 92 de fotografii stereoscopice au intrat în colecțiile
Bibliotecii Județene Octavian Goga în anul 1991, fiind
achiziționate dintr-un anticariat clujean împreună cu un
stereoscop pe care este gravată stema Austro-Ungariei.
Acestea sunt producții ale Neue Photographische
Gesellschaft (NPG)10, cel mai mare producător german
de fotografii stereoscopice cu Primul Război Mondial.
Compania a produs fotografii stereoscopice de dimensiuni standard, pe hârtie foto, pentru piața germană
8
9
10
11
12
13

și austro-ungară. NPG a vândut mai multe imagini
și companiilor americane în timpul și după război.
Este vorba despre firmele Keystone și Underwood &
Underwood, care au achiziționat stereograme NPG
încă din anul 1915. Logoul NPG nu a mai fost utilizat
pe versiunile americane. La câțiva ani de la încheierea
războiului, Keystone a mai achiziționat de la firma
succesoare a NPG alte peste două duzini de imagini
pentru definitivarea, în 1932, a setului său de 400 de
fotografii stereoscopice – Primul Război Mondial.11
Fotografiile NPG și fotografiile stereoscopice au purtat
aproape întotdeauna logouri NPG. Pe fotografiile
stereoscopice se regăseau logouri de 3 mm în colțul din
stânga jos al primei imagini. Stilul logoului s-a schimbat
în timp. Pe parcursul unei perioade a Primului Război
Mondial, compania a aplicat logoul în partea dreaptă.12
În cazul fotografiilor stereoscopice din colecția Bibliotecii
Județene Octavian Goga Cluj, logoul companiei se
regăsește pe colțul de jos, pe partea stângă a primei
fotografii.
Fotografiile stereoscopice NPG nu erau scoase pe hârtie
fotografică grea și nu erau montate pe carton, deși
unii comercianți au realizat aceasta ocazional.13 Cu o
astfel de situație ne întâlnim și în cazul fotografiilor din

Imaginea a fost preluata de pe ForteBlog (2012)
Szilágyi (1982), p. 58
NPG a fost fondată în 1894 de Arthur Schwarz și a funcționat inițial într-o clădire închiriată în Schöneberg lângă Berlin. El a comercializat fotografii, inclusiv stereoscoape. După trei ani,
Schwarz a cumpărat un complex spațios în Berlin-Steglitz. La momentul de vârf, compania a fost un pionier în fotografia color, a avut mai mult de 1.000 de angajați și a avut filiale (birouri)
la Londra, Paris, Roma și New York. După război, NPG și-a închis centrala din Steglitz în iarna 1921-1922, iar numele său a trecut la o firmă din Dresda. Great War in 3D.org (2007)
Great War in 3D.org (2007)
Great War in 3D.org (2007)
Great War in 3D.org (2007)
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colecția bibliotecii județene din Cluj, care sunt montate
pe carton.

parte din colecția Războiul Mondial 1914-1916, textul
de pe fotografii fiind redactat în limba maghiară.

Primul set de fotografii din război a fost finalizat de
NPG la scurt timp după debutul acestuia, în 1914. A
constat din 100 de fotografii, fiecare marcate Krieg
1914. Acestea au fost numerotate de la 1 la 100. În
1915, numele seriei a fost schimbat în Krieg 19141915 și s-au adăugat fotografiile 101-231. Apogeul
setului NPG cu Primul Război Mondial a fost atins în
1916. În acest an, colecția a fost redenumită Krieg
1914-1916 și dezvoltată (fotografiile stereografice
232-411), incluzând o secțiune amplă – Prizoneri
de război – care a purtat numele Gefangenenlager
(Lagăre de prizonieri de război) în loc de serie. În
ultimii doi ani de război, puține fotografii au fost
adăugate fără o denumire a seriei. Probabil că
imediat după război, a fost creat un set revizuit cu
numele de Weltkrieg, multe fotografii anterioare
fiind republicate sub această denumire. Setul final
NPG Weltkrieg se poate identifica printr-un font
distinctiv și un „S”, prefix pentru numere, și posibil să
fi fost realizate la Dresda, unde a fost relocată partea
care mai rămăsese din companie.14 Fotografiile din
colecția Bibliotecii Județene poartă logoul NPG și fac

Aceste fotografii au fost realizate cu scopuri propagandistice. Numeroasele fotografii stereoscopice
ale NPG cu trupele austro-ungare nu au servit doar
propagandei germane pentru frontul de acasă, dar au
beneficiat și de o piață de desfacere considerabilă. NPG
a vândut fotografii stereoscopice standard cu titluri în
limba germană în Austria și cu titluri în limba maghiară
pentru a ajunge în alte zone ale monarhiei dualiste.
Colecția Bibliotecii Județene Octavian Goga face parte
din fotografiile destinate pieței austro-ungare, titlurile
fiind redactate, așa cum precizam deja, în limba
maghiară. Structura a fost similară seturilor germane,
dar majoritatea vizau teatrul de război austro-ungar
din Galiția, Bucovina și Volînia. Pentru secțiuni, NPG
a selectat cu precădere imagini ale trupelor austroungare și mai puțin ale celor germane.
Cele 92 de fotografii stereoscopice de la Biblioteca
Județeană Octavian Goga Cluj sunt alb-negru. De
altfel, fotografiile stereoscopice NPG standard au fost
realizate alb-negru, dar au apărut și variante color
realizate de unii comercianți.

Descrierea imaginilor fotografice ale colecției
Fotografia s-a impus cu greu în lumea militară la sfârșitul
secolului al XIX-lea, întrucât bătălia era încă privilegiul
pictorilor. În preajma Primului Război Mondial, aceasta a
intrat în societatea civilă grație progreselor tehnice, fiind
în măsură să detroneze modalitățile de reprezentare
tradiționale precum pictura și gravura. De asemenea,
apariția fotografiei a transformat modalitățile de
producție și de consum al imaginilor.
Fotografia de război ca gen s-a născut în timpul Primului
Război Mondial. În ciuda multor constrângeri și limitări,
fotografi profesioniști și amatori de toate naționalitățile
au creat o forță, care a informat publicul în timpul
războiului. În anii următori, fotografii suplimentare,
nepublicate în timp de război, au servit la dezbateri,
formând percepții și informând, creând înțelegerea
contemporană a războiului.15
Războiul, declanșat în anul 1914, a devenit catalizatorul,
fără precedent, al fenomenului prin care fotografia
14
15
16
17

Great War in 3D.org (2007)
Roberts (2014)
Guillot (2010)
Guillot (2010)
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a acces la rang de media. Cu aceasta, s-a modificat în
totalitate și receptarea imaginii războiului. Germania a
fost printre primele state care au sesizat posibilitățile
oferite de fotografie în a servi discursului patriotic și
efortului național, transformând-o, din 1914, într-un
mijloc de propagandă internațională.16
Chiar dacă au recunoscut rapid importanța propagandistică a fotografiei, autoritățile au fost în mod
constant reticente în a permite fotografierea zonelor
de război în scopuri nemilitare. Cenzura fotografiilor s-a
introdus imediat. În Germania, aceasta a fost controlată
în totalitate de autoritățile militare.17
Între 1914 și 1918, s-au făcut o mulțime de fotografii
atât pe front, cât și acasă, ceea ce face din Primul Război
Mondial un război foarte vizual. De la începuturile sale,
a existat o cerere tot mai mare pentru reprezentări
autentice a ceea ce se întâmplă acolo. Fotografiile,
în special, au fost considerate ca fiind obiective în

Figura 2. Tranșee-model
realizate din lemne și
saci cu nisip23

reprezentarea realităților războiului. Ca o chestiune
de principiu, orice reprezentări vizuale de tipul celor
militare au fost supuse cenzurii înainte de publicarea
lor. Fotografiile și filmele făcute cu intenția de a fi
publicate au trebuit să fie autorizate de cenzor. În
Germania, autoritățile de cenzură au admis fotografi
și cameramani în teatrul de război, începând din
octombrie 1914.18 Cele mai multe fotografii publicate
nu au prezentat nicio luptă reală, doar rezultatul
acesteia: efectele bombardamentelor de artilerie,
distrugere, prizonieri și oamenii răniți. S-au concentrat
pe motive situate în spatele frontului, departe de
luptele în derulare. În același timp, fotografilor amatori
li s-a permis să realizeze fotografii pe front. Fotografiile
lor au fost difuzate în rândul soldaților și tolerate de
către autoritățile militare.19
Reprezentarea războiului a întâlnit dificultăți imense
nu numai din partea autorităților de cenzură. Luptele
de pe frontul de vest s-au purtat pe zeci sau sute de
kilometri, cu câmpuri de luptă care nu arată nimic
altceva decât distrugere și devastare. În cazul în care
un aparat de fotografiat a ajuns pe linia frontului
nu a putut demonstra nimic, decât goliciunea de pe
câmpul de luptă. Nu în ultimul rând, limitele tehnice
ale camerelor voluminoase, grele, au făcut aproape
imposibilă fotografierea luptelor.20
Autoritățile germane au trăit iluzia că cenzura și
propaganda ar putea să constituie un surogat pentru
victorii, pâine, cărbune sau orice altceva era necesar
pe frontul de acasă. Cenzura a fost un cadru instituit
de autoritățile militare, dar realizată de către editori,
18
19
20
21
22
23

jurnaliști, fotografi, pictori și graficieni. Este greu să se
facă distincția între această cenzură și autocenzură.21
Fotografiile NPG vin să susțină aceste considerații. Ele
au fost structurate pe trei secțiuni: imagini de pe front,
imagini din taberele de prizonieri de război germane,
orașe și peisaje ale zonelor de război și ale celor ocupate,
care erau mai degrabă imagini antebelice și foarte rar
comercializate în legătură cu fotografiile stereoscopice
ale Primului Război Mondial.
În ce privește prima secțiune, anumite teme se repetă
periodic: trupele sunt bine îngrijite, bine echipate,
bine conduse și fericite. Fotografiile prezintă imagini
din tranșee, fiind promovate cele care portretizau
viața în luptă asemănătoare celei dintr-un camping.
O altă temă viza aliații Germaniei, austro-ungari, care
erau prezentați ca fiind capabili și loiali. De remarcat
că aproape un sfert din setul NPG a portretizat
forțele austro-ungare, peste 80 de imagini fiind din
teatrele de război din Galiția și Balcani. O altă temă
a fotografiilor NPG era distrugerea fără motiv de
către ruși a teritoriului german. Nu în ultimul rând,
fotografiile au avut ca temă tratamentul amabil și
generos a învinșilor civili de către trupele germane.22
Colecția de fotografii stereoscopice a Bibliotecii
Județene Octavian Goga Cluj pare construită în
jurul acestor arii tematice specifice seriilor NPG.
Monitorizând în principal trupele austro-ungare din
Galiția și Balcani, evident colecția a fost destinată
acestei piețe, mai specific, prin traducerea în limba
maghiară a textului fotografiilor, pieței din Ungaria.

Altenhöner (2014)
Altenhöner (2014)
Altenhöner (2014)
Altenhöner (2014)
Great War in 3D.org (2007)
Imaginile din Primul Război Mondial provin din colecția de fotografii stereoscopice a Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj postate în Europeana și pot fi vizualizate la http://www.
europeana1914-1918.eu/ro/contributions/10827, sau la http://www.europeana.eu/portal/en/record/2020601/attachments_107740_10827_107740_original_107740_pdf.html.
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Figura 3. Crucișătorul-cuirasat
german Blucher.

Figura 4. Militari îmbăindu-se în
butoaiele unei vopsitorii.

Imaginile de pe front din cadrul acestei colecții, ca
și cele din colecția mare, de origine, nu surprind
scene de luptă. Sunt, în schimb, numeroase cele
care prezintă trupele în mișcare sau în momente de
odihnă, de popas, ori în recunoaștere. Adăposturile
antiaeriene, tranșeele sau posturile de observație
sunt alte locuri în care soldații sunt fotografiați,
deseori evidențiindu-se construcțiile în sine.
Alte fortificații sau amplasamente militare se bucură
de fotografii panoramice, deși se știe că nu exista o
disponibilitate prea mare a autorităților în promovarea
acestora de frica inamicului, a deconspirării. Însă
acestea sunt puține la număr chiar și în colecție.
Alte fotografii prezintă obuziere, mortiere, trenuri
blindate, nave de război: Crucișătorul german
Leipzig, Crucișătorul-cuirasat german Blucher,
Escadrilă navală germană, sau Trupe și cai în timpul
transportului naval spre Serbia.
Dincolo de aceste cadre specifice câmpului de luptă,
fotografiile oferă și instantanee de viață cotidiană a
24
25

soldaților: Brutărie de tabără în munții Bucovinei24,
Preluare de alimente pentru cei din tranșee, Soldați
transportând alimente în tranșee, Spălătorie de
tabără, Slujbă de ziua morților pe câmpul de luptă în
mijlocul unei canonade. Accidentală pentru imaginea
de ansamblu sugerată pare o fotografie înfățișând un
soldat în tranșee, la „vânătoare” de păduchi.
În fotografiile NPG, moartea era prezentată diferit,
sugerând cenzura strictă, menită a pune în evidență
pierderile pricinuite rușilor. Nu erau fotografiate
cadavre ale militarilor germani sau austro-ungari,
ci doar monumente și cimitire ale eroilor. Nu erau
înfățișați soldați britanici sau francezi, dar, într-o
subserie de opt fotografii, sunt prezentați militari
ai armatei austro-ungare adunând cadavre ale
soldaților ruși și depunându-le în gropi comune.25
În cele 92 de fotografii din colecția clujeană, moartea
este mai mult sugerată, chiar și în cele de recuperare
a cadavrelor (Soldați odihnindu-se în timpul unei
acțiuni de recuperare a cadavrelor sau Depozit de

Fotografia a apărut și în publicația A világháború képes krónikája, din octombrie 1915. Pálffy (2015)
Great War in 3D.org (2007)
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Figura 5. Monument din
proiectile ridicat în cinstea
militarilor germani căzuți.

Figura 6. Spital de campanie.

sicrie distrus la Belgrad26). Respectul pentru inamicul
decedat este sugerat de două fotografii: Cimitir al
soldaților ruși și Soldat german pregătind o inscripție
pe piatra de mormânt a unui ofițer rus. Nu sunt
prezente imagini cu militari morți din propria tabără,
doar un monument din proiectile ridicat în cinstea
germanilor căzuți.
În schimb, mult mai prezenți în fotografii sunt răniții,
sugerându-se prin aceștia sacrificiul și eroismul. Sunt
grăitoare, în acest sens, fotografii precum: Rănit în
luptele de la Câmpulung Moldovenesc dus pe brațe;
Răniți sosiți la Királymező; Rănit ridicat de pe sanie în
Carpați. Pe de altă parte, este exprimată grija pentru
aceștia în fotografii precum: Ceai oferit răniților în
urma confruntărilor din Carpați, Hrănirea răniților
în gara Storalya–Ujhely, Transportarea răniților cu
sănii la Iacobeni27. Faptul că aceștia se bucurau de
o bună îngrijire este sugerat de imagini dintr-un
spital de campanie sau din trenul sanitar, care avea

26
27
28

în componență vagon de operații, vagon-bucătărie și
vagon pentru ofițeri.
Peste 100 dintre fotografiile NPG prezentau prizonieri
de război, fiind menite să constituie o replică la acuzele
aliaților privind tratamentul prizonierilor. Astfel, probabil
la cererea Statului Major General, NPG a realizat o serie
de fotografii stereoscopice în care a prezentat trei din
sutele de lagăre de prizonieri de război: Wunsdorf,
Döberitz și Muncheberg (construite probabil în acest
scop și cu condițiile cele mai bune). Seria a reflectat teme
de propagandă menită să combată plângerile aliaților.
Ele trebuiau să convingă că prizonierii erau adăpostiți
în cazărmi confortabile, curate, cu surse de încălzire, cu
acces la bucătării, teatre, spitale, că cei decedați erau
depuși în morminte decente aflate în cimitire bine
întreținute, că taberele le ofereau doritorilor condiții
pentru a munci, că erau tratați în mod egal, că fiecare
prizonier (creștin, evreu, musulman etc.) avea acces la
facilități pentru a-și practica religia.28

Fotografia a apărut în Das Interessante Blatt, în 1915, dar și în numărul din decembrie
Fotografie realizată de fotograful Jelfy Gyula, angajat al publicației maghiare Vasárnapi újság care la 7 martie 1915 a publicat această fotografie preluată și de NPG. Pálffy (2015)
Great War in 3D.org (2007)
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Figura 7. 2.800 de prizonieri ruși
capturați în luptele din Galiția
de est.

Figura 8. Gara principală din
Lemberg-Liov, Ucraina, după
bombardament

Și în colecția noastră sunt câteva fotografii cu prizonieri
de război. Una dintre acestea sugerează forța trupelor
care i-a capturat, și anume cea în care sunt înfățișați
2.800 de soldați ruși căzuți prizonieri în luptele din
Galiția de est. Altele două prezintă prizonieri de război
la muncă: Prizonieri francezi în drum spre muncă și
Prizonieri ruși construind drumuri pentru trupele austroungare în zona Volînia.
Nu puține sunt imaginile cu obiective distruse: castele,
cetăți, biserici, gări, poduri (Vedere laterală a castelului
Zukov distrus; Pod distrus pe un râu de munte, lângă
vechea cetate poloneză Lowicz; Privire asupra podului
distrus de la Zemun, Belgrad; Podul peste Drina reconstruit
în câteva zile; Interiorul bisericii din Zandvoorde,

Belgia, distrusă de bombardament; Gara principală din
Lemberg-Liov, Ucraina, după bombardament; Castelul
distrus din Hollebeke, Belgia; Vedere din lateral a bisericii
din Gorlice).
Victoriile sunt imortalizate în fotografii dintre care pot
fi enumerate: Generalul Beseler cu corpul de generali
învingători la Anvers; Trupele austro-ungare victorioase
intră în Liov (22 iunie 1915)29 sau Cavaleria austroungară descinzând într-o localitate poloneză ocupată
de ruși. Alte fotografii sunt simbolice, precum: Drapele
rusești capturate, Sortarea capturii pe câmpul de luptă
de la Limanova ori Perspectivă asupra câmpului de luptă
de la Masovia (Polonia), unde o parte a trupelor ruse au
pierit în mlaștini.

Concluzii
Digitizarea și postarea pe site-ul Europeana 1914-1918
a colecției de fotografii stereoscopice de către Biblioteca
Județeană Cluj a întregit arhiva fotografică stereoscopică
a Marelui Război.
O cercetare detaliată a prezenței acestui tip de
document pe acest portal relevă existența a patru
colecții compacte, provenind din țări diferite (Franța,
29

Belgia, Marea Britanie și România) și care prezintă
anumite particularități.
Contributorii francezi au adus în Europeana 343 de astfel
de fotografii, majoritatea descrise ca plăci de sticlă, care
ilustrează viața în tranșee pe frontul de vest. Între acestea
se găsește o colecție de 172 de fotografii realizate, în
anii 1915-1916, de Marcel Le Grand (n. 1890, Le Havre),

Fotografie realizată de un fotograf al Biroului de presă condus de colonelul de stat major Hoehn, al cărei titlu original a fost „Intrarea trupelor noastre victorioase...” și care a fost modificat
în albumul Keystone din 1923, devenind „Intrarea trupelor germane și austriece cuceritoare...”. Pálffy (2015)
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Figura 9. Trupele austro-ungare
victorioase
intră în Liov.

mobilizat în august 1914, care a făcut parte din serviciul
oficial de fotografiere al armatei franceze.
Cele 106 fotografii stereoscopice postate de Provinciaal
Centrum voor Cultureel Erfgoed (Centru regional
pentru patrimoniu cultural) din provincia belgiană
Limburg se deosebesc prin faptul că sunt colorate
manual și sunt prezentate alături de un stereoscop
Holmes-Bates produs de Underwood & Underwood.
Colecția oficială de documente referitoare la Primul
Război Mondial a Ministerului Informațiilor din Marea
Britanie, deținută de Imperial War Museum din Londra,

este constituită din 185 de fotografii alb-negru, realizate
spre finalul războiului și înfățișând, cu precădere, capturi
de război și prizonieri germani.
Dacă toate celelalte colecții, mai sus amintite,
sunt relevante din perspectiva Aliaților, contribuția
românească este una inedită, reprezentând instantanee
germane și austro-ungare de pe frontul estic. Altfel spus,
colecția aflată în fondurile Bibliotecii Județene Octavian
Goga Cluj este una complementară celorlalte trei,
împreună devenind o mărturie tridimensională pentru
viața de pe front, în pofida scopurilor propagandistice
care au stat la baza creării lor.
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Figura 1. Pagina natală a portalului Europeana

BIBLIOTECA DIGITALĂ EUROPEANĂ (ȘI EMULII SĂI):
ȘOC CULTURAL (ȘI) ÎN MUZEE
The European Digital Library (and its National “Clones”):
A Cultural Sock for Museums as Well
ABSTRACT*
The European Digital Library (europeana.eu) imposed a new paradigm of the
digital library, i.e. a public oriented fusion of the virtual museum and of the
traditional digital library and archive. The general public orientation of the
descriptive metadata of the digital cultural resource exposed online produced
a genuine cultural shock in the memory institutions, especially in the museums,
which traditionally are not putting their catalogues on public display. The
paper exemplifies the contrast between the traditional catalogue record and
the newly required one and suggests ways to ease the transition. Finally, a
short description of the future Romanian national shared catalogue of the
memory institutions (culturalia.ro) is given and is suggested how it will assist
the contributors to help each other to improve the quality of their catalogue
records, to the benefit of the public.
KEY-WORDS: digital libraries, virtual museums, libraries, Europeana,
Culturalia, shared catalogue, collection documentation, heritage interpretation
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Fig. 2. Pagina natală a portalului Digital Public Library of America

A. Biblioteca Digitală Europeană
Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu1) a schimbat paradigma bibliotecilor digitale2, prin fuzionarea
bibliotecii digitale tradiționale (care expune mai ales
texte) cu arhiva digitală (care expune mai ales texte)
și cu muzeul virtual (care expune mai ales reproduceri
digitale de artefacte tangibile). Așadar, în europeana.eu
(și în pandantele ei naționale) sunt expuse împreună
texte, imagini, audiograme, videograme și obiecte
virtuale 3D. Această fuziune este o inovație importantă,
cu impact semnificativ în lumea culturală.
Prototipul Bibliotecii Digitale Europene a fost lansat la
20 noiembrie 2008, iar la acel moment erau expuse
prin portalul său peste două milioane de resurse
culturale digitale. Cu ocazia lansării, se emit Concluziile
Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind Biblioteca
Digitală Europeană3. În acest document, Consiliul:

economic și de guvernanță care să asigure
succesul și perenitatea acestuia,
• să promoveze activ biblioteca EUROPEANA în
Europa și în lume și să încurajeze punerea în
aplicare a parteneriatelor între sectorul public
și cel privat, utile pentru dezvoltarea acesteia,
în special în ceea ce privește digitizarea și
accesibilitatea online a materialului cultural și
prezervarea digitală.”
Lansarea publică a portalului a avut loc pe 27 noiembrie la Paris, unde președinția franceză a Uniunii de
atunci a organizat conferința „Numérisation du patrimoine culturel – Bibliothèque numérique européenne”4.
În ultimii ani, Europeana a fost emulată de mai multe
biblioteci digitale naționale, printre care:
• Statele Unite: Digital Public Library of America
(dp.la)5 (de remarcat că Europeana este una
dintre foarte puținele inovații majore europene
adoptate de americani!);
• Germania: Deutsche Digitale Bibliothek6;
• Italia: Culturaitalia7;
• Austria: Kulturpool8;
• Finlanda: Finna9.

„...Invită statele membre și comisia, în limitele
competențelor care le revin:
• să favorizeze dezvoltarea bibliotecii EUROPEANA
și să se angajeze alături de părțile implicate, în
special pe baza lucrărilor grupului de experți
ai statelor membre privind digitizarea și
conservarea digitală, în definirea unui model
1
2
3

www.europeana.eu
Le zicem „biblioteci” din lipsa unui generic pentru biblioteci + muzee + arhive.
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XG1213(04):EN:NOT

4
5
6
7
8
9

www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr118-119.pdf
www.dp.la
www.deutsche-digitale-bibliothek.de
www.culturaitalia.it
www.kulturpool.at
www.finna.fi
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Fig. 3. Pagina natală a portalului
Deutsche Digitale Bibliothek

B. Din nou: la ce e bun muzeul?
Angelica Helena Marinescu10 explicitează o foarte
răspândită mentalitate în lumea muzeală, nu doar în
muzeele de artă:
„Muzeul de artă are ca funcție principală
activitatea de conservare a operelor înscrise în
patrimoniul mobil.”
Așadar, „conservarea” e un scop în sine? De ce ar fi?
Însă tot acolo se spune:
„Dominique Poulot evidențiază că «afirmarea
drepturilor omului ne duce către considerarea
accesului la operele de artă ca o exigență
legitimă, care trebuie satisfăcută în mod eficient
și echitabil».ˮ
Îi dau dreptate lui Poulot: „conservăm” colecțiile
pentru a ne bucura de ele. Adică publicul (cât mai
larg) trebuie să se bucure de ele! (Prin „bucurie”
înțeleg satisfacții estetice și intelectuale, desigur.)
De unde rezultă că muzeul trebuie să fie (mereu)
orientat către public.

C. Dar muzeul virtual la ce e bun?
Din perspectiva publicului, „muzeul virtual” – i.e.
expunerea online a pieselor – este un câștig major,
deoarece:
10

Angelica Helena Marinescu. – „Digitizarea patrimoniului muzeal. Colecțiile online
ale Muzeului Național de Artă al României”, în Revista Muzeelor, nr. 1, 2015. www.
culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/09/Revista-Muzeelor-2015.pdf
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• contracarează – într-o oarecare măsură –
„discriminarea geografică” oraș-sat și capitalăprovincie;
• poate expune și piesele „ascunse” veșnic în
depozite;
• permite afișarea de „legende” ample.

Iar temerea că muzeul virtual duce la scăderea
numărului de vizitatori ai muzeului real e ridicolă. Să
nu pierdem din vedere că muzeul virtual este (totuși)
un surogat al muzeului real! Și de multe ori, dacă-ți
place un surogat, vrei să ajungi și la original. Oare cam
câte milioane de reproduceri ale Giocondei circulă
prin lume? Unul? Zece? Și totuși e îngrămădeală
la Luvru, în fața Giocondei. Iar cel ce se duce la
Filarmonică să asculte Simfonia a 5-a de Mahler nu
cumva a ascultat-o și acasă, pe disc?

D. De ce produce Europeana un șoc
cultural în instituțiile memoriei?
Europeana este o platformă online destinată publicului
larg, așa că instituțiile memoriei expozante sunt puse
în situația de a-și (re)orienta fișele descriptive ale
resurselor culturale expuse către ochiul „clientului”, și nu
al „profesionistului”. Cu alte cuvinte, metadatele asociate
unei lucrări care în mod tradițional sunt destinate

Fig. 4. Poussin. „Răpirea sabinelor” (pe site-ul
Europeana12)

custodelui / curatorului / bibliotecarului trebuie extinse
cu informații destinate vizitatorului / cititorului. Piesa se
cere interpretată, i.e. plasată în context istoric și geografic,
subiectul și eventualele aluzii, explicate. Așadar, trebuie
„înfășurată” într-o poveste.

Fig. 5. Poussin. „Răpirea sabinelor”
(pe site-ul Luvru13)

Cum bine știm, de regulă, muzeele nici nu-și expun
public cataloagele, iar bibliotecile și arhivele includ în
fișele lor cel mult câteva vedete de subiect și nelipsiții
(dar inutilii) indici CZU.
Ilustrare muzeală: celebra „Răpire a sabinelor” a lui
Poussin. În fig. 4 se vede fișa sa din Europeana (dar
provenită de la Biblioteca Centrală din Zürich). E
interesant pentru privitorul online că originalul e de
21x27,5 cm? Oricum, privitorul vede reproducerea la
dimensiunea pe care i-o permite ecranul.11 În schimb,
nu află mai nimic despre subiect: sabine, romani,
război. Cine sunt sabinele? De ce le răpesc romanii?12
Dacă însă persoana ajunge cumva pe site-ul Luvrului,
pagina lucrării (fig. 5 și 6) îi este edificatoare. Piesa e
descrisă pe larg și o privești cu alți ochi. Din fericire,
și în România această manieră a început să prindă
(chiar dacă încă la scară prea mică) – de pildă, la
Muzeul Național de Artă al României (fig. 7).13
11
12
13

Dacă chiar vrem să-i dăm privitorului o idee despre dimensiunile piesei, mai bine
punem alături un reper fiduciar [fiducial marker] foarte comun, e.g. un chibrit, un
deget (vezi fig. 13).
www.europeana.eu/portal/en/record/9200166/BibliographicResource_3000117228919.
html
www.louvre.fr/oeuvre-notices/l-enlevement-des-sabines

Fig. 6. Poussin. „Răpirea sabinelor” (pe site-ul
Luvru, continuarea descrierii)
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Fig. 7. El Greco. „Adorația păstorilor”
(pe site-ul MNAR14)

Nici bibliotecile – deși sunt obișnuite să-și expună
cataloagele publicului – nu au fișe mult mai utile
pentru cititor. De pildă, în fig. 8 se vede o fișă
bibliografică de bibliotecă tipică. Ce află cititorul
despre lucrarea lui Tolstoi? Că e un roman având
drept subiect „literatura rusă”. Indicii de clasificare
zecimală nu doar că sunt de neînțeles pentru cititor
(câtă lume poate descifra „821.161.1-31=135.1”?),
dar – cum se vede – pot chiar induce în eroare: pe
baza a „821.161.1 = Russian literature” i se spune
cititorului că celebrul roman ar fi despre literatura
rusă!
Fig. 8. Tolstoi. „Război și pace” – fișă de bibliotecă

Pe de altă parte, fișa librarului
(fig. 9) este mai edificatoare.
Și bibliotecarii se mai miră că
lumea preferă să caute cartea
în cataloagele librarilor, e.g.
Amazon15 sau Elefant16...
Fig. 9. Tolstoi. „Război și pace” – fișă
de librărie online
14
15
16
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www.mnar.arts.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=70&catid=
76&Itemid=243
www.amazon.com/War-Peace-Vintage-Classics-Tolstoy/dp/1400079985/
www.elefant.ro/carti/fictiune/literatura-clasica/razboi-si-pace-ii-vol-top-ii-324648.html

Fig. 10. „Adolf Hitler” (pe site-ul Deutsche Digitale Bibliothek17)

În fine, nici fișele arhiviștilor nu-s (de regulă) mai
de ajutor. De pildă, din fișa descriptivă pentru o
fotografie în care apare și Hitler – fișă provenită
de la Deutsche Fotothek – nu se înțelege nici cine
sunt personajele de lângă Hitler, nici unde, când și
cu ce prilej a fost făcută. Desigur, „o imagine face
cât o mie de cuvinte”, dar, uneori, o imagine fără
câteva cuvinte nu face mare lucru.17

E. Cum ne adaptăm noului context?
Revenirea instituțiilor memoriei – mai ales a
muzeelor – din „șocul cultural” este o urgență.
Sigur că în primul rând asta înseamnă o schimbare
de mentalitate, ceea ce nu e chiar simplu. Pe de altă
parte, nici foarte greu n-ar trebui să fie, deoarece
curatorii sunt obișnuiți să interpreteze piesele pe
larg, în cataloagele de expoziții. Deci pasul cel mai
ușor este recuperarea descrierilor din cataloagele
17

www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/AS7B544RVMYQSC43YFF24LX2Q6L7SIYC

vechi de expoziție și includerea lor în fișele expuse
online. La fel pot fi reutilizate și descrierile audio
existente în unele muzee.
O altă utilă modalitate de a favoriza publicul larg
este „colaborarea” cu Wikipedia. Mulți profesioniști
tratează articolele cu neîncredere, dacă nu chiar
cu dispreț. Nejustificat! Dacă un profesionist nu
agreează ceva din articolul de Wikipedia, n-are
decât să-l amendeze. Dar, având în vedere faptul
că, practic, la căutarea unui subiect prin Google,
dacă acel subiect are un articol în Wikipedia, acesta
apare între primele poziții din lista de regăsiri,
muzeele ar trebui să exploateze acest fapt. Și să
nu ne facem iluzii: publicul caută întâi în Google.
Prin urmare, dacă se poate, e preferabil să se facă
o conexiune reciprocă între expunerea piesei și
articolul adecvat din Wikipedia. Mai ales că, de
multe ori, articolul spune mai multe. De pildă, a
se compara descrierea „Cumințeniei pământului”
din fișa de clasare (fig. 11) cu cea din articolul
Wikipedia (fig. 12).
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Fig. 11. Brâncuși. „Cumințenia pământului” (pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului18)

Fig. 12. Brâncuși. „Cumințenia pământului” (pe site-ul Wikipedia19)
18
19

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=31744B0AE0944252A6C8AD6FFC95D9A0
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cumin%C8%9Benia_p%C4%83m%C3%A2ntului
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pentru sfârșitul lui 2017. Culturalia.ro va fi o platformă
online disponibilă gratuit, practic oricui, desigur în
grade diferite. Cu alte cuvinte, fiecare participant
(instituție sau persoană) va decide cât și cum expune
și altora.
Catalogul partajat național (un serviciu public mult
întârziat la noi – americanii l-au „inventat” încă din
anii ’70!) ar fi un catalog eclectic, adică reunind atât
cataloagele de bibliotecă, cât și cele de muzeu și
de arhivă. Desigur, furnizorii de date catalografice
vor avea control complet asupra permisiunilor de
acces la acestea. Un ajutor pentru muzeografi va
fi și „absorbirea” în acest catalog a unor fișiere de
autoritate consacrate pe plan mondial, e.g. tezaurele
Getty:
• AAT [Art and Architecture Thesaurus]21;
• TGN [Thesaurus of Geographic Names]22;
• ULAN [Union List of Artist Names]23.

Câteva scenarii de utilizare [use cases] de către
profesioniști a acestui catalog partajat ar putea fi:
• înainte de a fișa o resursă culturală (carte,
articol, piesă de muzeu etc.), catalogatorul
verifică dacă nu cumva resursa respectivă
este deja fișată, iar dacă da, o reutilizează,
eventual doar adăugând / modificând enunțuri
din aceasta;
• în procesul de fișare a unei resurse culturale
(neafișate
în
prealabil),
catalogatorul
reutilizează înregistrări de entități contextuale
(persoane, locuri, perioade, concepte etc.)
deja elaborate;
• un muzeu digitizează o piesă din colecția sa,
o expune online, redactează (asistat) fișa
descriptivă a obiectului digital – plecând de la
fișa corespondentului analogic – și o marchează
pentru expunere în Europeana;
• un arheolog înscrie (asistat) în Repertoriul
Arheologic Național un sit arheologic nou
descoperit;
• un curator proiectează o expoziție tematică
și identifică piese de interes la alți deținători,
apoi lansează cereri de împrumut intermuzeal.

Fig. 13. O pagină scanată din „Codex Aureus” cu un reper
fiduciar

În fine, o altă modalitate importantă prin care un
muzeu poate deveni și mai folositor publicului larg
(și comunității muzeale, de altfel) ar fi partajarea
cunoștințelor pe care le deține, atât cu celelalte
muzee, cât și cu bibliotecile sau arhivele de
toate felurile. Exemplele cele mai evidente sunt
descrierile așa-ziselor „entități contextuale”, i.e.
persoane, locuri, perioade, concepte, instituții, cu
alte cuvinte ceea ce tradițional se numesc „fișiere
de autoritate”. Mai mult: deși muzeele dețin în
general unicate, deci aparent nu ar avea cum să
(re)utilizeze metadate produse în alte instituții, în
practică există destule contraexemple – de pildă
materialul numismatic, cărțile vechi, specimenele,
litografiile.
Din fericire, partajarea metadatelor între instituțiile
memoriei din România va deveni mult mai facilă
odată cu lansarea viitorului catalog partajat național,
culturalia.ro20, prevăzută – în versiune preliminară –
20

Proiect cuprins în „Programul Operațional Competitivitate” (2016-2020), acțiunea
2.3.3: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură”.

21
22
23

www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/
www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/
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De notat că platforma informatică culturalia.ro va
constitui și portalul Bibliotecii Digitale a României,
pandantul național al Bibliotecii Digitale Europene
(europeana.eu).

Muzeele ar trebui să facă un efort explicit de adaptare
la contextul tehnologic și informațional contemporan și
de utilizare intensivă a bibliotecilor digitale. Orientarea
deliberată către publicul larg va face muzeele și mai
relevante din punct de vedere social.
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FOLOSIREA INOVAȚIILOR TEHNOLOGICE PENTRU CREȘTEREA
ACCESIBILITĂȚII ȘI ATRACTIVITĂȚII PATRIMONIULUI MUZEAL
The use of technological innovation for increasing the museum heritage accessibility and attractiveness

ABSTRACT
Technological development and changes in consumer desires and preferences
are external factors uncontrollable by a museum but which have a great
influence on its public success. Depending on the attitude and measures taken by
a museum, these factors may represent an opportunity or, conversely, a threat,
and finally they can become either a strength or a weakness of the museum.
Based on these considerations, the purpose of this article is to highlight some
practical ways in which museums can use technological innovation in order to
gain a competitive advantage. In the first part, the paper presents a series of
modern technologies applied in museums that allow them to become more
attractive and to better fulfill their functions of storage, conservation, research,
and exploitation of the heritage. The second part presents a study conducted
at County Museum of Art «Baia Mare Artistic Centre» regarding the measures
taken for heritage digitization and, starting from this, for increasing the public
access to the museum’s collections.
KEY-WORDS: innovation, technology, museums, heritage, digitization,
distribution, visitors, experience, virtual reality

Introducere
S-a demonstrat că utilizarea tehnologiilor moderne reprezintă o modalitate viabilă
de îmbunătățire a performanței în instituțiile culturale.1 Datorită tehnologiei,
muzeele pot să-și gestioneze mai bine colecțiile, să ofere experiențe de neuitat
vizitatorilor și să-și depășească granițele fizice prin utilizarea unor canale de
distribuție și comunicare online.2 La rândul lor, aceste aspecte pot conduce la
creșterea satisfacției publicului, ceea ce are o influență pozitivă asupra ratei de
1
2

Camarero & Garrido (2008), pp. 413-434
Parry (2013)
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vizitare și implicit asupra veniturilor proprii atrase
de către un muzeu. Așadar, muzeele recurg la
inovații tehnologice cu scopul de a asigura o mai
bună protecție și conservare a patrimoniului, dar și
pentru a spori atractivitatea expozițiilor oferite și de
a crește pe această cale încasările atrase direct de
la beneficiari, în condițiile în care subvențiile alocate
muzeelor sunt insuficiente comparativ cu nevoile
existente.3
Conform informațiilor statistice, România se confruntă
cu un număr mare de non-vizitatori ai muzeelor. Spre
exemplu, în 2014, 70% dintre români nu au vizitat
niciun obiectiv de patrimoniu situat în afara localității
de domiciliu.4 Acest lucru denotă faptul că modalitățile
tradiționale de punere în valoare a patrimoniului
muzeal nu au capacitatea de a capta suficient atenția
publicului, ceea ce poate avea drept consecință
eșecul muzeelor de a-și îndeplini cu succes misiunea
de a contribui la dezvoltarea societății5 prin utilizarea
patrimoniului ca factor generator de valoare culturală,
socială și economică.6 În acest context, se impune ca
muzeele să recurgă la strategii prin implementarea
cărora să aibă loc creșterea competitivității lor
pe piață. Dat fiind faptul că strategia de inovare
tehnologică facilitează îndeplinirea de către muzee
a funcțiilor de conservare, cercetare și punere în
valoare a patrimoniului, suntem de părere că sunt
necesare studii care să arate modalitățile practice prin
care muzeele pot folosi cu succes această strategie.

Necesitatea acestor studii derivă și din faptul că unele
muzee percep tehnologiile moderne ca fiind mai
degrabă o amenințare decât o oportunitate. Datorită
tehnologiei, internetului și accesului ridicat de la
distanță la informații și produse, mulți specialiști din
muzee sunt îngrijorați cu privire la faptul că în viitor
publicul va ajunge să prefere mai degrabă imaginile
digitale și experiențele virtuale decât natura statică
a lucrărilor de artă.7 Această dualitate a avantajelor
și a posibilelor dezavantaje legate de folosirea
tehnologiilor moderne determină multe muzee să nu
adopte nicio acțiune în vederea inovării tehnologice.
În concepția lui Marchetti & Valente8, tehnologiile nu
sunt adoptate pe scară largă în muzee deoarece nu
există o înțelegere clară a rolului jucat de acestea în
cadrul procesului de inovare. Conform autorilor, multe
muzee preferă să rămână la setări low-tech, care sunt
percepute ca fiind (aproape) la fel de captivante, dar
mai puțin perturbatoare, mai ieftine și mai simplu de
întreținut.
Pornind de la aceste considerente, prima parte
a articolului sintetizează modalitățile prin care
tehnologia poate fi folosită de muzee pentru
creșterea accesibilității și atractivității patrimoniului.
Studiul de caz din cea de-a doua parte prezintă
măsurile adoptate de Muzeul Județean de Artă
„Centrul Artistic Baia Mare” în vederea digitizării
patrimoniului, precum și direcțiile strategice avute în
vedere pentru perioada următoare.

Inovații tehnologice în sectorul muzeal
Pentru ca o organizație să poată fi considerată
inovatoare, aceasta trebuie să utilizeze cunoștințele
acumulate de la consumatori, concurenți și din
domeniul tehnologic cu scopul de a crea noi produse
și servicii.9 Prin adaptarea acestei definiții la nivel
muzeal se poate afirma faptul că inovarea presupune
„crearea de produse, procese sau modele de afaceri
noi sau îmbunătățite, prin care muzeele își pot realiza
în mod eficient misiunea lor socială și culturală”10. Se
poate observa astfel că realizarea de noi produse,
servicii și procese sau îmbunătățirea celor existente
3
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prin intermediul implementării unor tehnologii noi11
reprezintă una dintre principalele modalități prin
care muzeele pot da dovadă de inovativitate. Pentru
a-și îmbunătăți performanțele, muzeele pot recurge
la inovații tehnologice în management, la inovații
organizaționale și, nu în ultimul rând, la inovații ce
vizează îmbunătățirea experienței de vizitare.12
Întrucât vizitatorii reprezintă un criteriu important în
funcție de care muzeele sunt evaluate și finanțate,
de-a lungul timpului specialiștii au căutat în perma-

nență să descopere modalități noi de oferire a
unor experiențe de vizitare atractive prin utilizarea
tehnologiei. În acest sens, s-a constatat că vizitatorii
își doresc să aibă parte de o ieșire socială plăcută,
dar și să descopere lucruri noi și să își lărgească
orizonturile. Din acest motiv, multe muzee au
recurs la dezvoltarea de conținut participativ care să
permită integrarea învățării cu relaxarea, conversația,
interacțiunea socială, participarea și colaborarea.13
Principalele tipuri de tehnologii folosite în cadrul
expozițiilor pentru îmbunătățirea experienței de
vizitare sunt:14
• Media audiovizuale utilizate pentru prezentarea
pasivă într-un mod atractiv. Acest lucru în general
presupune prezentări video pe monitoare simple
sau proiecții pe perete.
• Prezentarea ghidată cu ajutorul unor ghiduri
audio, proiecții video și alte mijloace care
însoțesc vizitatorii pe tot parcursul vizitei lor,
fiind oferite ca alternativă la ghidajele realizate
de specialiști din muzeu.
• Stații de navigare interactive dotate cu
informații despre colecțiile muzeale și programe
educaționale (de obicei, panouri cu ecran tactil și
interfețe ușor de utilizat).
• Mijloace media care oferă oportunități pentru
creare directă, producție, experiențe takeaway și experiențe interactive.
Astfel, elementele multimedia din cadrul expozițiilor
îndeplinesc mai multe funcții precum: oferirea de
explicații; afișarea unor exponate pe care muzeul
nu le poate prezenta efectiv, fie din cauza lipsei
de spațiu, fie din cauza fragilității și a nevoii lor de
manipulare specială; introducerea vizitatorilor într-o
anumită stare emoțională și facilitarea implicării și
interacțiunii vizitatorilor cu exponatele din muzeu.15
În vederea creșterii atractivității, în ultimii ani tot mai
multe muzee pun accentul pe crearea unor expoziții
care să permită vizitatorilor să interacționeze în
diverse moduri cu conținutul expozițional, și nu
doar să primească informații în mod pasiv. Din
acest motiv, muzeele recurg la: exponate care oferă
posibilitatea vizitatorilor să învețe diverse lucruri în
13
14
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16
17
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19
20
21

timp ce interacționează cu ele, medii de simulare,
filme interactive, grafică 3D și, nu în ultimul rând, la
realitatea virtuală prin care vizitatorii au posibilitatea
de a călători în „spațiu și timp, fără a ieși din clădirea
muzeului”16.
Totodată, noile tehnologii pot fi folosite de muzee
pentru dezvoltarea de conținut edutainment
(educație prin divertisment) și pentru îmbunătățirea
calității serviciilor oferite. În acest sens, Lepouras &
Vassilakis17 propun utilizarea jocurilor 3D cu scopul
de a dezvolta medii virtuale accesibile, ușor de
utilizat și plăcute. Spre exemplu, Muzeul de Știință
din Boston folosește tehnologii interactive care
permit nu doar transmiterea de informații oamenilor
despre nanotehnologie, ci și implicarea vizitatorilor
și stimularea acestora să-și exprime propriile idei și
opinii față de subiectul discutat.18 Într-un alt caz, un
muzeu oferă un mediu virtual imersiv care permite
studenților să se integreze într-un habitat de gorilă,
să își asume personalitatea unei gorile adolescent și
să interacționeze ca parte dintr-o familie de gorile.19
Chiar dacă acest tip de tehnologii au fost folosite
pentru prima dată în muzeele de știință, Gül &
Akmehmet20 arată că la nivel internațional sunt tot
mai multe muzee de artă care dispun de spații și
obiecte interactive. Acest lucru denotă că muzeele,
indiferent de tipul lor, pot folosi tehnologiile moderne
pentru a oferi vizitatorilor o experiență de neuitat.
Prin urmare, avantajul tehnologiilor de realitate
virtuală este acela că oferă o experiență vie, plăcută
și realistă oaspeților muzeelor. De asemenea,
tehnologiile de realitate virtuală sunt foarte utile
atunci când se dorește vizualizarea și simularea
mediilor, construcțiilor sau obiectelor care nu mai
există sau care nu pot fi vizitate cu ușurință.21 În
ciuda acestor avantaje, implementarea cu succes a
unor proiecte de realitate virtuală necesită un efort
ridicat de timp și resurse. Totodată, nu poate fi vorba
de crearea unor expoziții interactive atât timp cât
patrimoniul muzeelor nu există în format digital.
Din acest motiv, digitizarea patrimoniului reprezintă
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o etapă pe care muzeele trebuie să o parcurgă
în prealabil pentru a putea trece mai departe la
realizarea unor expoziții interactive.
Digitizarea patrimoniului muzeal, respectiv transferul
în format digital al obiectelor de patrimoniu, prezintă
avantaje ce țin atât de conservarea patrimoniului
și managementul colecțiilor, cât și de facilitarea
accesului public la colecțiile muzeului. Această
activitate poate fi realizată în mai multe moduri,
precum: fotografiere, scanare, afișare panoramică
sau prin salvarea coordonatelor 3D ale obiectului
de artă.22 Pe lângă faptul că reprezintă punctul
de plecare al multor forme de interactivitate ce
pot fi oferite în cadrul expozițiilor, transpunerea
patrimoniului în format digital și organizarea acestuia
în cadrul unor baze de date facilitează gestionarea,
colectarea, stocarea și generarea de rapoarte cu
privire la: (1) mișcarea obiectelor în interiorul și în
afara muzeului, (2) expunerile fiecărui obiect și (3)
toate procedurile de restaurare la care a fost supus
obiectul. La rândul lor, aceste informații simplifică
activitatea de cercetare a colecțiilor muzeale.23 De
asemenea, realizarea unor imagini digitale în format
3D este deosebit de utilă pentru conservarea, studiul
și restaurarea obiectelor de patrimoniu.24 După cum
arată Pieraccini et al., atenția comunității științifice
față de tehnicile de digitizare 3D a patrimoniului este
determinată de multiplele beneficii ale acestora,
precum:25
• Arhivele digitale cu imagini 3D ale obiectelor
de artă sunt durabile și inalterabile, fapt
pentru care pot fi utilizate ca referință pentru
monitorizarea degradării și restaurarea
lucrărilor;
• Pe baza imaginilor 3D pot fi obținute replici de
înaltă calitate după obiectele de artă;
• Imaginile 3D permit valorificarea la distanță a
patrimoniului cultural și restaurarea digitală a
acestuia.
În urma digitizării întregului patrimoniu, muzeele
se pot folosi de internet pentru a facilita accesul
publicului la imagini și informații legate de colecțiile
pe care le dețin. Din acest punct de vedere, multe
22
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muzee manifestă reticență din două motive: datorită
faptului că accesul este nelimitat și gratuit și datorită
imposibilității de a controla modul în care sunt folosite
mai departe imaginile bunurilor aflate în patrimoniul
lor. O soluție posibilă la această problemă, ar putea-o
reprezenta oferirea accesului la baza de date a
muzeului prin înregistrare și / sau abonare online.
Altfel spus, în urma digitizării muzeele ar putea
constitui baze de date fie individual, fie centralizat la
nivel național. Avantajele creării unei baze de date
naționale sunt multiple: (1) toate muzeele vor putea
fi incluse în baza de date, chiar dacă nu dispun de
resurse (umane, materiale etc.) pentru înființarea
și gestiunea unei astfel de baze de date; (2) din
punctul de vedere al utilizatorilor, valoarea oferită
este mult mai mare, fapt care reprezintă un factor
important pentru succesul pe piață al proiectului;
(3) muzeele nu vor trebui să gestioneze individual
încasările realizate; acestea vor fi gestionate de
echipa care administrează baza de date, urmând ca,
anual, fiecare muzeu să primească o cotă parte din
încasări în raport cu numărul de accesări / vizualizări
ale obiectelor din colecția sa.
La rândul său, fiecare muzeu poate folosi internetul
drept canal de distribuție, pentru creșterea accesului
la patrimoniul muzeal și la resursele științifice
rezultate în urma cercetării patrimoniului.26 Acest
lucru se realizează prin oferirea posibilității de vizitare
virtuală a muzeului și a colecțiilor sale27, dar și prin
distribuirea de imagini (de exemplu pe Instagram),
distribuirea de conținut video (Youtube), distribuirea
de podcasturi (Soundcloud, iTunes sau TuneIn),
distribuirea de mesaje scurte (Twitter) și publicarea
de materiale documentare pe bloguri și / sau rețele
sociale (Facebook, Google Plus etc.).28
Pornind de la aceste considerații teoretice, în
continuare prezentăm măsurile adoptate în Muzeul
Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” cu
privire la digitizarea patrimoniului și promovarea
acestui patrimoniu prin procedee și produse menite
să genereze lărgirea accesibilității indirecte a
publicului la colecțiile instituției.

Digitizarea patrimoniului Muzeului Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
Trebuie menționat de la bun început că scenariul
argumentativ prezentat în prima parte a articolului
reprezintă, din punctul nostru de vedere, proiecția
unei cazuistici ideale. Nu utopice, ci ideale, pentru că
tendința internațională în acest domeniu pledează
clar în favoarea necesității de adecvare a muzeelor
actuale, printr-un proces de „schimbare la față”
a înfățișării și activismului profesional care vor
forja identitatea muzeelor de mâine. Așezată întrun asemenea plan contextual, realitatea pe care
o înfățișează astăzi muzeele românești este una
extrem de diversă, întrucâtva lipsită de coeziune și
omogenitate, și, cu certitudine, ea este poziționată
undeva pe la începutul primei jumătăți a procesului de
schimbare. Mai mult, nu ar fi deplasată observația că
muzeele noastre de astăzi au în față o listă de urgențe
flagrant diferite de situațiile în care se află îndeosebi
muzeele din sfera occidentală a Uniunii Europene —
acolo unde urgențe de genul conservării și restaurării,
evidenței primare și secundare (baze de date), definire
coerentă a identitarismului colecțiilor proprii specifice
etc. reprezintă deja obiective de multă vreme atinse.
Numai că ritmul extrem de alert al schimbărilor
petrecute în muzeografia internațională în ultimele
două decenii impun sectorului muzeal românesc
„sarcina fixă obligatorie” de a proceda la procese de
„ardere a etapelor”, ceea ce înseamnă că „actualizarea”
reprezintă o provocare ce trebuie să se petreacă în
paralel și simultan cu sarcinile de „recuperare”.
Dacă ar fi să acceptăm logica unui asemenea parcurs
dual, formulă în favoarea căreia pledăm și în cazul
Muzeului Județean de Artă „Centrul Artistic Baia
Mare” (MJACABM), credem că este necesar să

acceptăm și faptul că „ritmurile de creștere” în
derularea eforturilor de „actualizare” s-ar cuveni să
fie mai moderate, dar obligatoriu susținute, continue.
Aceasta ar însemna că ar fi dezirabilă evitarea aderării
acum la programe radicale — precum, bunăoară,
transferarea digitizărilor în proiecte tip „open
source” — prin diseminarea masivă a digitizărilor
patrimoniale înainte ca întreaga masă de baze de
date să fi fost deja cercetate și introduse în circuitul
public fie și doar prin instrumente specifice primare
(cataloage, repertorii, studii etc.).
Privită din această perspectivă, situația Muzeului
Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
ilustrează cu fidelitate evocata situare — cantitativă
și calitativă — undeva la mijlocul primei jumătăți a
procesului de „actualizare”. Argumentăm această
afirmație prin datele statistice care urmează.
Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
(MJACABM) s-a înființat la data de 1 octombrie
2006 ca instituție independentă în subordinea
Consiliului Județean Maramureș, prin Hotărârea
acestuia nr. 82/19.09.2006, ca urmare a procedurii
de reorganizare a Muzeului Județean Maramureș.
Patrimoniul MJACABM este structurat în două mari
categorii: lucrări de artă plastică și vizuală, respectiv
piese de fond documentar. Lucrările de artă plastică
și vizuală includ la rândul lor mai multe colecții
domeniale: pictură, sculptură, grafică de șevalet și
de reproducere, artă decorativă și fotografie de artă.
Conform registrelor de inventariere a patrimoniului,
la data de 31.12.2015 colecțiile muzeului se prezintă
în următoarea structură:

Tabelul 1. Structura bunurilor culturale mobile de patrimoniu muzeal la 31.12.2015
Colecția

Pictură

Grafică

Sculptură

Artă
decorativă

Fotografii
de artă

Fond
documentar

Total

Nr. piese

1.366

2.508

149

56

33

2.269

6.381

Pondere

21,41%

39,30%

2,34%

0,88%

0,52%

35,56%

100%

Sursa: registre de inventariere a patrimoniului la 31.12.2015
Ponderea cea mai mare în colecțiile muzeului o dețin
lucrările de grafică – 39,3%, urmate de colecțiile de
fond documentar, cu o pondere de 35,56%, respectiv

lucrările de pictură de șevalet, care reprezintă 21,41%
din patrimoniul cultural.
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Fig. 1. Structura
Fondului documentar la
31.12.2015.

Digitizarea Fondului documentar
Fondul documentar al muzeului cuprinde un număr
total de 2.269 de obiecte și este structurat astfel:
1.953 de obiecte în domeniul public (piese dobândite
prin achiziționare) și 316 obiecte în domeniul
privat (piese dobândite prin atragere de donații și,
respectiv, prin procedura de luare în evidență). Cele
mai importante colecții din Fondul documentar
sunt: Arhivele Zoltán Bitay, József Balla, Ludovic
Slevensky și Ilie Cămărășan. În cadrul fondului
documentar sunt incluse documente și fotografii
de epocă, corespondență personală, memoriale,
cataloage, publicații expoziționale, clișee și medalii
ce au aparținut sau au legătură cu viața și activitatea
desfășurată de artiști care au activat de-a lungul
timpului în Centrul Artistic Baia Mare, începând din
1896. Structura fondului documentar în funcție de
tipul obiectelor este prezentată în figura 1.
Întrucât o parte dintre documente au o vechime de
peste 100 de ani, manipularea lor frecventă în vederea
cercetării riscă să conducă la deteriorarea integrității
fizice și a stării de conservare. Astfel, pentru a avea
acces la informațiile oferite de aceste documente fără a
exercita un impact negativ major asupra stării lor fizice,
s-a recurs la transferul în format digital prin scanare.
Din numărul total de 2.269 de obiecte aflate în Fondul
documentar au fost scanate 1.244, adică 54,83%.
Scanarea s-a efectuat în ordinea importanței și a riscului
de deteriorare, începând cu documentele cele mai vechi,
continuând cu fotografiile și terminând cu pliantele
și cataloagele de expoziții. Baza de date rezultată în
urma scanării — Digiteca Fondului documentar — a
fost transferată pe un hard extern pentru a putea fi
accesată ori de câte ori se dorește consultarea acestor
piese muzeale. De asemenea, treptat, se procedează
29
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la transpunerea print color a scanărilor pe suport
de carton mediu (160-200 gr/m2), constituindu-se
astfel Faximiloteca Fondului documentar – colecții de
còpii documentare care urmează să dubleze integral
colecțiile documentelor originale și să fie puse în circuit
public primar la dispoziția cercetării. Pe lângă faptul
că digitizarea va antrena, prin produsele secundare
pe care le generează, un efect benefic asupra stării
de conservare a obiectelor originale, care vor putea fi
astfel retrase din circuitul utilizării frecvente nemijlocite,
scanarea Fondului documentar poate aduce și alte
beneficii derivate, precum:
• accesarea mai rapidă a pieselor și mai ales
a conținutului acestora, ceea ce ar putea să
contribuie la creșterea eficienței și productivității
muncii;
• dinamizarea facilitării accesului potențialelor
persoane interesate de utilizarea acestor
resurse documentare;
• deschiderea oportunității de creștere a gradului
de valorificare culturală a colecțiilor prin
diseminarea pieselor muzeale în mediul on-line.
Activitatea de scanare a fondului documentar a fost
desfășurată în perioada decembrie 2011 – iunie
2012, ca urmare a acordului de parteneriat încheiat
între muzeu și Team for Youth Association. În baza
acestui parteneriat, în perioada menționată muzeul
a beneficiat de aproximativ 800 de ore lucrate de
către voluntari proveniți din diferite țări, precum:
Serbia, Macedonia, Polonia, Italia, Germania, Turcia,
Spania, Estonia și Franța. Pe lângă scanarea fondului
documentar de către Predrag Radivojevic (voluntar
din Serbia), voluntarii internaționali au desfășurat
și alte activități, precum: (1) traducerea broșurii de
prezentare a Centrului Artistic de la Baia Mare în
limbile lor materne în vederea postării textelor pe
pagina de internet a instituției29, ceea ce a permis

Fig. 2. Gradul de digitizare
al lucrărilor de artă

facilitarea propagării informațiilor și promovarea
valorilor culturale locale în plan internațional; (2)
organizarea expoziției temporare „Forms of beauty:
beauty from outside, beauty from within”30; (3)
organizarea unei serii de evenimente reunite sub
denumirea „Seri Internaționale la Muzeu”.

Digitizarea patrimoniului muzeal de artă plastică și
vizuală
În ceea ce privește colecțiile de pictură de șevalet,
grafică de șevalet și de reproducere, artă decorativă,
sculptură și fotografie de artă, o parte dintre acestea
au fost procesate în format digital prin fotografiere.
Dintre cele 4.112 lucrări de artă, au fost digitizate
2.302, adică 55,98%, iar în programul de evidență
DOCPAT au fost introduse un număr de 3.982 de fișe
(pentru 96,84% dintre lucrările de artă — parte din
ele fără documentația foto). Structura pe colecții a
gradului de digitizare este prezentată în figura 2.

Măsuri adoptate în vederea creșterii accesului
public la patrimoniul muzeal propriu
În dezvoltarea activităților de digitizare a patrimoniului
care facilitează conservarea, prelucrarea, cercetarea
internă și valorificarea publică, este necesar ca
30

muzeul să găsească, pe mai departe, modalități și
instrumente de lărgire a diseminării înspre public a
patrimoniului muzeal, atât în formate tradiționale
(cataloage, repertorii, cărți poștale, afișe, postere,
invitații etc.), cât și în formate electronice (baze de
date on-line, publicări în mediul virtual — site web,
blog, Facebook, Youtube etc.), cât și în formate
intermediare care valorifică digitizarea în produse
obiectuale de tip „artizanat” destinate distribuirii
publice prin comercializare (transpuneri pe canvas,
suport ceramic și metalic: reproduceri de tablouri,
căni, farfurii, pungi, lavete, cutii de bijuterii, oglinzi,
semne de carte, cutii cărți de vizită, magneți etc.).
Implementarea unei politici autentice de promovare
și diseminare, în sensul regulilor de bază ale
marketingului contemporan, s-a construit ca obiectiv
strategic la MJACABM începând din 2009. Prezența pe
internet a muzeului nostru, până la începutul anului
2011, a fost mai degrabă accidentală, nesistematică și
nu a reprezentat o țintă majoră. Din acel moment a
fost demarat un pachet de acțiuni care au avut ca scop
sporirea progresivă a vizibilității muzeului în mediul
virtual. Astfel, în vara anului 2011, muzeul a pus bazele
unui blog pe platforma WordPress care conține atât
datele primare, cât și informații referitoare la diversele
activități desfășurate de instituție. Prin conectarea
blogului la conturile de Facebook și Twitter, muzeul a
reușit folosirea acestuia atât ca mijloc de promovare
on-line gratuită, cât și ca mijloc de substituție a

https://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com/category/expozitii-temporare/forms-of-beauty/vernisajul-expozitiei-forms-of-beauty/
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Fig. 3. Extras din
statisticile paginii de
Facebook a muzeului

paginii web. Tot prin intermediul internetului muzeul
își desfășoară și cea mai mare parte a activităților de
relații publice. De cele mai multe ori comunicatele de
presă sunt transmise prin e-mail și sunt preluate de
către mass-media fie direct, fie de pe blogul muzeului
ori de pe pagina de Facebook a acestuia.
Anul 2012 a adus noi îmbunătățiri în ceea ce privește
activitățile bazate pe web, întrucât s-a reușit atât
transferul bazei de date de pe blog pe site-ul www.
muzartbm.ro, cât și punerea la dispoziția persoanelor
interesate a posibilității de vizitare virtuală a muzeului
la adresa http://www.muzartbm.ro/tur-virtual/.
Așadar, în prezent muzeul dispune de un tur virtual
al expoziției de bază prin intermediul căruia oricine,
de oriunde, poate vizualiza on-line gratuit lucrările
aflate în expunere permanentă.
De asemenea, muzeul publică în fiecare lună pe site
imaginea și eseul argumentativ al câte unei lucrări în
cadrul proiectului „Lucrarea lunii”, proiect demarat
în decembrie 2011. Până în noiembrie 2016 au
fost publicate 60 de lucrări de pictură și sculptură,
reprezentând valori de vârf ale patrimoniului nostru
muzeal de artă plastică.
De asemenea, ocazional sunt publicate pe blog
sau site imagini digitizate ale unor lucrări incluse
în diverse expoziții temporare organizate la sediu
sau în afara acestuia. Astfel, de la lansarea blogului
31

https://www.youtube.com/user/MuzeulDeArtaBM
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muzeului și până în noiembrie 2016 au fost publicate
un număr de 252 de articole, 6 pagini și 1.542 de
imagini digitizate în mărime totală de 1,8 GB. Aceste
materiale au înregistrat până la data de 6 noiembrie
2016 un total de 189.725 de vizualizări.
În ceea ce privește celelalte canale de comunicație,
cel mai mare impact s-a realizat prin intermediul
platformei Facebook. Pagina oficială a muzeului
a fost apreciată de peste 8.000 de persoane, iar
postările publicate au înregistrat doar în ultima lună
(18 octombrie – 14 noiembrie 2016) un impact de
44.443 de persoane (Fig. 3).
Pe Twitter muzeul are un număr de 293 abonați care
urmăresc mesajele publicate, o pondere însemnată
dintre aceștia fiind reprezentați de alte organizații
culturale și mass-media.
Canalul muzeului pe Youtube31 totalizează 6.083 de
vizionări și 12 abonați, în condițiile în care, de la lansare
(iulie 2011) și până în prezent au fost încărcate 31 de
videoclipuri. Considerăm semnificativ să subliniem faptul
că, dintre acestea, un număr de 21 de videoclipuri au fost
realizate în regie proprie de către personalul muzeului
nostru în cadrul programului de promovare „Centrul
Artistic Baia Mare. Repere Europene între Tradiții și
Inovații”. Realizarea și promovarea acestui program
reprezintă, până în clipa de față, unul dintre principalele
obiective asumate și atinse de către personalul tânăr,

activ în cadrul Compartimentului Programe, Marketing și
Promovare a Produselor Culturale Muzeale — structură
nouă și inovatoare existentă în cadrul muzeului nostru
începând din anul 2008.
În sinteză, apreciem că în intervalul celor zece ani
de funcționare independentă (2006-2016) Muzeul
Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” s-a
străduit să adopte măsuri variate pentru lărgirea
accesului public la colecțiile, expozițiile și informațiile
cu caracter științific, educațional și de promovare
distribuite în format electronic printr-o diversitate de
canale din mediul virtual, în regim necomercial (gratuit).
Cu toate acestea, în continuare se recomandă
perfecționarea acestor instrumente de distribuție și

comunicare cu publicul. Pe termen mediu și lung, pe
măsura valorificării primare proprii, se poate avea
în vedere dezvoltarea facilității de achiziție on-line
a produselor comercializate de muzeu, precum și
crearea unei baze de date proprii, accesibilă publicului,
cu lucrările digitizate aflate în patrimoniu. În mod
previzibil, din acel moment ar fi dezirabil să se petreacă
și procesul de transferare a bazei de date proprii într-o
bază de date națională dimpreună cu difuzarea acesteia
la scară transnațională, firește, însă, cu respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală și a celor conexe
în beneficiul administratorului juridic al fondului
patrimonial – Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic
Baia Mare”.

Concluzii
Se poate observa că în sectorul muzeal românesc
întâlnim o paletă largă de reacții față de soluțiile
tehnologice moderne și de nevoia de „actualizare”.
Unele muzee nu folosesc aproape deloc noile
tehnologii (aproape jumătate dintre muzeele înscrise
în baza de date a muzeelor și colecțiilor publice
din România gestionată de CIMEC nu au nici măcar
adresă de e-mail), iar în alte muzee instrumentarea
preferată a tehnologiilor noi se rezumă doar la tipul
„transmitere de informații”, fără să se dezvolte înspre
asumarea procedeelor de interactivizare și / sau de
promovare a interacțiunii cu vizitatorii.
La polul opus identificăm unele muzee (de regulă
cele de rang național) care se apropie de finalizarea
digitizării întregului patrimoniu și se află în pragul
potențial al accesibilizării acestuia către public,
dezvoltând totodată și practici de adaptare a
conținuturilor expoziționale în vederea îmbunătățirii
experienței de vizitare în termeni compatibili cu
practicile internaționale la vârf.
Motivele care au stat la baza adoptării acestor
măsuri țin nu doar de componenta economică, ci și
de cea socio-culturală a sustenabilității unui muzeu.
Din punct de vedere economic, aplicarea strategiei
de inovare tehnologică reclamă efectuarea unor
investiții, deci costuri mai mari, dar conduce și la
obținerea unor venituri proprii mai mari, ca urmare
a creșterii numărului de vizitatori. Din punct de
vedere socio-cultural, efectul este însă 100% pozitiv.
Prezentarea informațiilor cu caracter științific

într-un mod atractiv și interesant conduce la
asimilarea mult mai ușoară a acestora de către
oameni. Totodată, folosirea noilor tehnologii este
foarte probabil să contribuie în viitor la creșterea
dorinței membrilor comunității de a se implica în
activitățile desfășurate de muzeu. Nu în ultimul rând,
s-a putut observa faptul că soluțiile tehnologice
moderne sunt deosebit de utile pentru conservarea,
gestionarea și cercetarea patrimoniului. Totodată,
întrucât inovarea tehnologică este folosită și pentru
transmiterea de conținut educativ într-o formă
„prietenoasă”, această strategie poate contribui
chiar și la îmbunătățirea sustenabilității ecologice a
unui muzeu, în situația în care expozițiile includ și
materiale / conținuturi care pun accent pe protecția
mediului natural.
Bineînțeles, înainte ca toate aceste efecte pozitive
să se manifeste, este necesar ca mai întâi muzeele
să-și rezolve problemele legate de digitizarea
patrimoniului. Dacă motivul principal pentru lipsa
unor tehnologii ultramoderne în expoziții este și va
rămâne reprezentată de investițiile ridicate pe care
acestea le presupun, crearea bazelor de date digitale
este totuși o sarcină accesibilă și până la urmă fezabilă
în condițiile actuale, chiar dacă deocamdată ea este
îngreunată, în special la nivelul muzeelor mijlocii și
mici, de numărul insuficient de specialiști competenți
cu atribuții în acest domeniu și, nu în mai mică măsură,
de volumul imens de obiecte muzeale care își așteaptă
în continuare procesarea documentară primară, iar
apoi procesarea digitală.
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O NOUĂ REVOLUȚIE DIGITALĂ – OPEN DATA SAU
REUTILIZAREA INFORMAȚIILOR DIN INSTITUȚIILE PUBLICE
A New Digital Revolution - Open Data or the Re-use of Public Sector Information

ABSTRACT
The article presents the latest legislation amendments on the re-use of public
sector information, as introduced by Directive 2013/37/EU of the European
Parliament and of the Council.
The transposition of Directive 2013/37/EU was made in Romania by Law
no. 299/2015 amending the Law no. 109/2007 on the re-use of public sector
information, the latter transposing Directive 2003/98/EC.
New obligations are stipulated for the public museums, along with public
libraries and archives, with regard to free data and open data held by this
type of institutions, as the digitization of the cultural heritage has developed
into an important resource with high potential for educational, cultural and
entrepreneurial re-use.
After a brief analysis of the digitization progress in the Romanian museums, the
article suggests a series of possible organisational changes that might be taken
into consideration by museum professionals and management, following the
new legal provisions

KEY-WORDS: digitization, museum, open data, law, legislation, Directive
2013/37/UE.

1. Digitizarea
Digitizarea în lumea muzeelor noastre are încă o aură neclară a semnificației,
probabil din cauza vitezei cu care progresează tehnologia digitală, mult mai mare
decât capacitatea muzeelor de a se adapta schimbărilor lumii virtuale.
Ce înțelegeam până acum prin digitizare, fără a ne raporta la o terminologie
standard, care presupune strict transformarea unui format (mai exact, a unui
semnal) analog într-unul digital:
• comunicare în mediul online, marketing digital, promovare, creșterea
atractivității ca obiectiv cultural-turistic și, implicit, câștiguri de public și chiar
financiare;
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• educație prin transmiterea de informații
specializate, cu public targetat, creșterea
accesibilității
patrimoniului,
publicarea
acestuia pe internet, în condiții mult mai bune,
ca audiență și costuri, decât cele oferite de
publicarea clasică;
• colaborare interinstituțională, schimburi de
informații, cercetare;
• managementul colecțiilor – inventariere,
evidență, cercetare;
• - păstrarea și conservarea digitală a informației
purtate de obiectul material – digitizarea
propriu-zisă a bunurilor de patrimoniu;
• conservarea digitală a metainformației legate
de bunurile culturale – de exemplu, digitizarea
documentațiilor de evidență, conservare,
restaurare pentru bunurile materiale;
• producerea de noi materiale, în format
digital (digital-born materials), inclusiv bunuri
culturale (cum ar fi piesele de artă digitală);
• producerea de pachete educaționale,
expoziționale, de cercetare, exclusiv în format
digital, online sau offline.
Trebuie să nu uităm să facem diferențierea dintre
online și offline atunci când ne referim la digital.
Există materiale destinate uzului public, urmărind
democratizarea și facilitarea accesului la patrimoniu,
informație și cultură în genere, și materiale destinate
unui uz restricționat – profesional sau administrativ,
de cele mai multe ori limitările fiind de ordin legal.
Până aici, lucrurile erau clare pentru toată lumea
muzeală din România, măcar la nivel de concept.
În practică, extrem de puține instituții muzeale au reușit
să parcurgă formele digitizării enumerate mai sus.
De cele mai multe ori, posibilitățile noastre se rezumă la
realizarea unui website mai mult sau mai puțin complet,
mai mult sau mai puțin actualizat (rareori disponibil și
în limbi străine), prezența în social media realizată cu
resurse interne, nespecializate și nebugetate, utilizarea
străvechii aplicații DOCPAT pentru evidența digitală a
patrimoniului deținut și publicarea acestuia exclusiv în
corelare cu procedura de clasare.
Așadar, nu am reușit până acum să bifăm secțiunile
de digitizare a sistemului de management al
colecțiilor, schimb de informații în scopul colaborării și
cercetării științifice, elaborarea de pachete digitale –
1

educaționale, expoziționale, de cercetare – și nu am
reușit să marcăm progrese semnificative în digitizarea
elementară a patrimoniului – fotografierea digitală a
bunurilor materiale și transpunerea în format digital a
informației aferente acestora.
Din punctul de vedere al publicării și accesibilității
informației digitale, ne vedem nevoiți să cităm statistici
europene în care ne plasăm din nou pe ultimele locuri:
în portalul Europeana.eu, la începutul anului 2016,
contribuția României era de 172.186 de înregistrări,
reprezentând 21,8% din targetul stabilit pentru 2015 în
Recomandarea Comisiei Europene 2011/711/EU. Doar
Irlanda are un procentaj mai mic decât noi – 20,7%, dar
un număr mai mare de înregistrări – 256.098.1
În același raport, Olanda are cel mai mare număr
de obiecte înregistrate – 6.295.413, depășind
planificarea cu peste 400%. Italia, Franța și Spania au
depășit 4 milioane de intrări, iar Germania are peste
5 milioane de titluri.
Acestea sunt insuccesele noastre de acum și putem
spera în recuperarea decalajelor și chiar în atingerea
unor obiective ce par departe în acest moment.
Însă timpul nu așteaptă. Trebuie să ne deschidem
către altceva, către alte imperative: muzeul nu mai
este păstrător și comunicator, el trebuie să devină
furnizor.
Se pare că rolul muzeului nu mai este legat doar de
educație și agrement pentru publicul larg, el trebuie
să îndeplinească și rolul de resursă pentru sectorul
comercial, antreprenorial.
Cunoscut deja prin intermediul mai multor inițiative
de stimulare a industriilor creative, acest rol este mai
puțin conștientizat din perspectiva instituirii sale prin
măsuri legislative europene și naționale.
Comisia Europeană a reținut în motivarea unei
noi inițiative de reglementare, ce viza reutilizarea
informațiilor din sectorul public, următoarele:
„(15) Unul din principalele obiective ale instituirii
pieței interne îl constituie crearea unor condiții
propice dezvoltării de servicii la nivelul întregii Uniuni.
Bibliotecile, muzeele și arhivele dețin un volum
important de resurse valoroase de informații din sec-

Report on the Implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU, 2013-2015 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-27/ 2013-2015_progress_
report_9-06-2016_16531.pdf (Accesat: 7 octombrie 2016).
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torul public, mai ales de când proiectele de digitalizare
au permis creșterea volumului de materiale digitale din
domeniul public. Aceste colecții din patrimoniul cultural
și metadatele aferente constituie o posibilă bază a
produselor și serviciilor cu conținut digital și prezintă
un potențial imens de reutilizare novatoare în sectoare
precum educația și turismul. Posibilitățile mai ample
de reutilizare a materialului cultural din sectorul public
ar trebui, printre altele, să permită întreprinderilor din
Uniune să își fructifice potențialul și să contribuie la
creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.
(16) Normele și practicile aplicate de statele membre
referitoare la exploatarea resurselor culturale din
sectorul public prezintă diferențe importante, care
ridică obstacole în calea valorificării potențialului
economic al resurselor respective. Continuând să
investească în digitalizare, numeroase biblioteci,

muzee și arhive își pun deja la dispoziție conținutul
care aparține domeniului public în vederea reutilizării
și caută în mod activ posibilități de reutilizare a
conținuturilor lor. Cu toate acestea, deoarece
instituțiile de cultură își desfășoară activitatea în
medii foarte diferite din punct de vedere normativ
și cultural, practicile aplicate de aceste instituții în
vederea valorificării conținutului s-au înscris într-o
evoluție divergentă.”2
Vom încerca în continuarea acestui articol să
prezentăm aceste noi obligații legale ce revin muzeelor,
odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 299/20153, de
a furniza diferite materiale cu caracter informațional,
disponibile în cadrul instituției, pentru a fi folosite
atât în scopuri necomerciale, cât și comerciale, de
solicitanți externi, la cererea acestora – așa-numita
„reutilizare a informațiilor din instituțiile publice”.

2. Reutilizarea informațiilor din instituțiile publice – o nouă etapă a digitizării
În anul 2007, prin Legea nr. 109, România a transpus
Directiva Consiliului European cu nr. 98 din 2003
privind reutilizarea informațiilor din sectorul public;
Legea nr. 109/2007 a fost modificată, la scurt timp de
la apariția sa, prin Legea nr. 213/2008.
Această reglementare introducea un element nou
în obligația instituțiilor publice de a furniza anumite
informații potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public, și anume acela
de a pune la dispoziție informații care să poată fi
reutilizate de solicitanții lor în crearea de noi produse și
servicii informaționale, inclusiv de natură comercială.4
Așadar, sunt depășite obiectivele de tip informare a
publicului larg sau de asigurare a transparenței activității
autorităților și instituțiilor publice, ce pot fi considerate
de interes public sau general – de altfel, informarea
proprie a solicitanților nu constituie reutilizare a
informațiilor5; sprijinirea activităților comerciale
(deci, care nu au neapărat o utilitate publică) ale altor
2
3
4

5
6
7
8

persoane fizice sau juridice capătă acum legitimitate.
Poate face obiectul solicitărilor de reutilizare, sub
rezerva respectării legislației privind protejarea
datelor personale și a drepturilor de autor, „orice
conținut informațional sau orice parte a unui
asemenea conținut, indiferent de forma de stocare a
datelor, pe suport hârtie, în format electronic, audio,
video sau audiovizual”6, termenul utilizat de lege
fiind cel de „document”.
În forma din 2007 și 2008 a Legii nr. 109, prevederile
ei nu erau aplicabile și instituțiilor muzeale, în măsura
în care s-ar fi putut aduce atingere unor drepturi de
proprietate intelectuală.7
În anul 2015, Legea nr. 109/2007 este din nou
modificată și completată, prin Legea nr. 299/2015,
care transpune Directiva 2013/37/UE ce modifica, la
rândul ei, Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea
informațiilor din sectorul public.8

Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, preambul - http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0037 (Accesat: 7 octombrie 2016).
Legea nr. 299/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, M.Of. nr. 898 din 03/12/2015.
Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, M.Of. nr. 300 din 05/05/2007, Partea I: „Art. 1. Scopul prezentei legi îl reprezintă reglementarea reutilizării
informațiilor din instituțiile publice în vederea creării unor noi produse și servicii informaționale.
Art. 2. Prezenta lege reglementează cadrul juridic al reutilizării documentelor aflate în posesia instituțiilor publice pe care acestea din urmă le-au creat în cadrul activității publice proprii și
care pot fi ulterior utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale și nu se aplică mijloacelor de informare în masă.”
Legea nr. 109/2007, art. 4, lit. c).
Legea nr. 109/2007, art. 4, lit. b).
Ibid., art. 3, lit. f).
Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 26 iunie 2013, de modificare a Directivei 2003/98/CE, privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 175 din 27 iunie 2013.
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Spre deosebire de Legea nr. 109/2007, Legea
nr. 299/2015 exclude expres muzeele, alături de
biblioteci și arhive, din categoria instituțiilor de
cultură deținătoare de documente cărora nu le sunt
aplicabile prevederile respectivei reglementări.9
Totodată, prevederea anterioară referitoare la
posibila atingere a unor drepturi de proprietate
intelectuală este eliminată, rămânând aplicabilă doar
prevederea art. 3, lit. b), care exclude din obiectul
legii documentele asupra cărora dețin drepturi de
proprietate intelectuală terții.
Situației în care muzeele dețin drepturi de proprietate
asupra documentelor îi corespunde un nou aliniat
introdus la art. 5, respectiv alin. (6), care prevede că
„în cazul documentelor asupra cărora bibliotecile,
inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele
dețin drepturi de proprietate intelectuală, dacă
este permisă reutilizarea acestui tip de documente,
acestea sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau
necomerciale, în conformitate cu cerințele stabilite
de prezenta lege și cu respectarea legislației privind
proprietatea intelectuală”.
Reamintim că, pentru lucrările realizate în executarea
contractelor individuale de muncă, drepturile
intelectuale aferente sunt deținute de instituția
angajatoare, așadar, documentele realizate de
instituții cu resurse umane proprii intră sub incidența
acestei reglementări.
Cu alte cuvinte, pentru a exemplifica, fișele de
evidență a bunurilor culturale mobile, fotografii ale
bunurilor, texte de sală, texte de catalog, materiale
educaționale – toate acestea pot face obiectul
cererilor de reutilizare.
Art. 5, alin. (1) stipulează faptul că reutilizarea
documentelor este liberă, însă la alin. (4) se introduce
prin Legea nr. 299/2015 mențiunea că instituțiile
publice pot stabili condiții în care reutilizarea să
poată fi realizată.
Rezumând cele de mai sus, putem afirma că orice
material informațional ce nu face obiectul unor
drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți
poate fi reutilizat, cu respectarea eventualelor
9
10
11
12

Art. 3, lit. f) din Legea nr. 109/2007 este modificat în acest sens.
Legea nr. 109/2007, art. 7, alin. (2).
Ibid., art. 7, alin. (1).
Ibid., art. 6, alin. (3).
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drepturi de proprietate intelectuală pe care instituția
deținătoare le-ar putea avea asupra respectivului
material.
Subliniem că, așa cum este menționat și în textul
legii, documentele ce pot fi reutilizate nu sunt doar
cele în format digital, ci și cele pe suport fizic.
Solicitantul poate opta pentru formatul în care
dorește să primească documentele cerute, însă
instituțiile nu au obligația de a adapta sau crea
documente dacă acțiunea respectivă ar presupune
costuri disproporționate.10
Cu toate acestea, „dacă este posibil și adecvat”,
documentele vor fi furnizate „în formate deschise și
prelucrabile automat, împreună cu metadatele lor,
care reprezintă informații despre datele cuprinse
în document. Atât formatele, cât și metadatele ar
trebui, în măsura posibilului, să respecte standardele
formale deschise.”11
Aceste prevederi, împreună cu obligativitatea organizării
de departamente / compartimente desemnate a primi și
soluționa cererile de documente într-un termen relativ
scurt (20 de zile, cu posibilitate de prelungire cu până la
20 de zile), vor impune în mod cert alocarea de resurse
financiare și umane suplimentare pentru instituțiile
muzeale, chiar dacă norma prevede, în compensare,
acoperirea de către solicitant a costurilor de furnizare
a documentelor.
Legea nr. 299/2015 a introdus și posibilitatea
adăugării unei taxe suplimentare costului efectiv
al furnizării documentelor, care să poată aduce un
profit de până la „5% peste nivelul ratei dobânzii de
referință a Băncii Naționale a României”12.
Un element pozitiv al noii reglementări este acela
că muzeele pot păstra sumele rezultate din aceste
operațiuni, sub formă de venituri proprii (anterior,
sumele respective constituiau venituri la bugetul de stat).
Un alt aspect practic de reținut este că modalitatea
de calcul a costurilor trebuie făcută publică de către
instituții.
Exclusiv de domeniul digitalului este obligația
instituțiilor de a publica în portalul data.gov.ro liste

care să cuprindă documentele disponibile pentru
reutilizare. Desigur, obligativitatea publicării acestor
liste nu se limitează la portalul guvernamental.13
Din secțiunea de prezentare a website-ului data.gov.
ro, aflăm că acesta „reprezintă aplicarea inițiativei
europene Open Data – punerea la dispoziția publicului
de date accesibile, reutilizabile și redistribuibile în
mod liber, fără a ține cont de restricții de tipul drepturi
de autor (copyright), patente sau alte mecanisme de
control (open data)”14.
Deocamdată, portalul data.gov.ro nu se ridică, din
punctul de vedere al conținutului, la înălțimea
modelelor pe care le-a avut la bază – cel britanic,
data.gov.uk, și cel american, data.gov.
Ce găsim în această bază de date deschise, în sectorul
muzeal:15
• din 74 de instituții înscrise, doar 4 sunt muzee;
• două muzee sunt înregistrate ca instituții de
sine stătătoare – Muzeul Național de Istorie
a României și Muzeul Național al Țăranului
Român; la secțiunea dedicată Ministerului
Culturii, figurează Muzeul Național de Artă al
României, alături de Muzeul Național de Istorie
Naturală „Grigore Antipa”.
• acestora li se alătură Institutul Național
al Patrimoniului, cu 26 de seturi de date
deschise, printre care și câteva ce cuprind
informații despre muzee și patrimoniul muzeal
(observăm că toate datele incluse au fost deja
publicate și gestionate de CIMEC – Institutul de
Memorie Culturală, în prezent departament al
Institutului Național al Patrimoniului).
Niciunul dintre cele patru muzee nu a furnizat
informații despre patrimoniul cultural deținut;
datele postate sunt exclusiv din sfera celor impuse
de Legea nr. 544/2001 – contact, organigramă, bilanț
financiar-contabil și altele similare, precum și o
inedită selecție de situații salariale din anul 2016 ale
Muzeului Național de Istorie a României.
Datele postate de muzee nu sunt date deschise, în
format prelucrabil automat, ci ele sunt doar date
publice. Distincția dintre termenul tehnic „open data”
și termenul comun de „date deschise”, adică accesibile
publicului larg, nu ar trebui trecută cu vederea.
13
14
15
16

Reamintindu-ne obiectivele inițiativei „open-data”
declarate de Comisia Europeană16 – sprijin pentru noi
soluții inovatoare, eficiență sporită, prin facilitarea
schimbului de informații, în sistemul administrației
publice, creșterea transparenței guvernamentale,
încurajarea participării cetățenilor la viața politică
și socială –, consider că putem afirma că instituțiile
muzeale nu au adus, până în prezent, o contribuție
semnificativă în atingerea acestor deziderate, cel
puțin nu prin intermediul platformei data.gov.ro.
Ce facem, deci, de aici înainte?

3. Concluzii, alerte, încurajări
Am prezentat aici aceste reglementări în domeniul
reutilizării informațiilor deținute de instituțiile publice
cu scopul de a atrage atenția instituțiilor muzeale
asupra unei potențiale nevoi de adaptare a activității
proprii la un cadru social ale cărui coordonate și
imperative se schimbă.
Câteva dintre posibilele urmări imediate ale acestor
prevederi legale sunt:
• modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a instituției, în vederea includerii,
pentru departamentul desemnat ca atare, a
atribuțiilor de soluționare a solicitărilor primite
în aplicarea Legii nr. 109/2007, cu modificările
și completările ulterioare;
• modificarea fișelor de post pentru personalul
responsabil cu relațiile publice sau alocarea de
noi sarcini, corespunzătoare aplicării Legii nr.
109/2007, altor categorii de personal;
• modificarea tarifelor practicate pentru
furnizarea de servicii de tip fotografiere
sau filmare sau a tarifelor pentru acordarea
permisiunii de publicare a unor materiale
furnizate de instituție;
• pregătirea personalului existent sau încadrarea
de personal specializat în activitatea de
digitizare, care să poată opera baze de date,
inclusiv portalul data.gov.ro;
• întocmirea listelor cu documentele disponibile
pentru reutilizare – operațiune ce necesită
planificare atentă și resurse deloc neglijabile
de timp și personal – și publicarea acestora;

Ibid., art. 9, alin. (1), (2), (4).
http://data.gov.ro/about. (Accesat: 8 octombrie 2016).
La data de 8 octombrie 2016.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-data/ (Accesat: 8 octombrie 2016).
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• pregătirea rapoartelor anuale de aplicare a legii,
ce pot fi solicitate de Ministerul Comunicațiilor;
• nu în ultimul rând, stabilirea unei practici
constante de monitorizare și informare cu
privire la modificările reglementărilor și
recomandărilor din domeniul digitizării.
Acestea ar putea fi, cum am spus, urmări imediate
ale aplicării legii privind reutilizarea informațiilor
deținute de instituțiile publice.
O consecință pe termen lung, însă, ar trebui să fie
schimbarea abordării în activitatea muzeală curentă,
în sensul unei disponibilități mai mari de a colabora
cu alte sectoare de activitate și, desigur, în sensul
includerii componentei digitale în tot ceea ce facem.
Formarea și dezvoltarea unui „reflex” digital ar fi
situația ideală pentru muzeele noastre.
Am putea ceda tentației de a privi aceste obligații
europene drept împovărătoare sarcini pentru

muzeele românești, care au oricum o structură
organizatorică subdimensionată ca personal, drept
posibile surse de noi litigii și relații conflictuale cu
sectorul privat și antreprenorial sau, mai îngrijorător,
drept o pierdere de capital informațional și cultural.
Ieșind în întâmpinarea cerințelor actuale, putem
transforma o aparentă pierdere într-un câștig pentru
instituțiile noastre.
Această nouă deschidere către societate și aceste noi
modalități de a ne adresa beneficiarilor activităților
muzeale pot constitui și o formă suplimentară de
promovare a patrimoniului cultural și a fiecărui
muzeu în sine, o cale de a întări statutul de important
furnizor de servicii publice, de dezvoltare culturală și
educațională și, mai ales, pe cel de resursă și factor
de dezvoltare economică, pe care muzeul românesc
încă nu și l-a stabilit pe deplin în conștiința publicului.
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CERCETAREA DIGITIZĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL
Research on Cultural Heritage Digitization. Assumptions, Approaches and Challenges

ABSTRACT
This paper describes the characteristics of the studies regarding the cultural
heritage digitization process. By reviewing a series of studies and research
projects carried out at international level, the paper argues that the systematic
analysis of the cultural heritage digitization presents particular challenges
for researchers. Bearing in mind the importance of substantiating the activity
of public intervention through dedicated studies and researches, identifying
solutions for such challenges can be seen as a crosscutting objective for the
initiatives regarding systematic analysis of the cultural heritage digitization.
The subject is approached from the general view of digitization in the case of
cultural heritage with an overtone on the particular situation of a museum’s
heritage. A similar strategy is applied for the analyzed material – starting from
international identified sources and continuing with examples from Romania.

KEY-WORDS: cultural heritage, digitization, digital preservation, cultural
statistics

Rezumat
Acest articol descrie anumite caracteristici ale studiilor dedicate procesului de
digitizare a patrimoniului cultural. Pe baza recenziei unei serii de studii și proiecte
de cercetare desfășurate la nivel internațional, se argumentează că activitatea de
analiză sistematică a digitizării patrimoniului cultural prezintă provocări particulare
pentru cercetătorii din domeniul cultural. Ținând cont de importanța fundamentării
activității de intervenție publică prin studii și cercetări dedicate, identificarea de
soluții pentru astfel de provocări poate fi văzută ca un obiectiv transversal pentru
inițiativele de analiză sistematică a digitizării patrimoniului cultural. Subiectul este
abordat pornind de la cazul general al digitizării patrimoniului cultural, cu nuanțări
acolo unde este cazul pentru situația particulară a patrimoniului muzeal. În ceea
ce privește materialul analizat, strategia este similară: identificarea de surse
disponibile la nivel internațional și completarea cu exemple din România.
CUVINTE CHEIE: patrimoniu cultural, digitizare, prezervare digitală, statistici
culturale
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I. Introducere
În contextul impactului major pe care tehnologia
digitală îl are asupra culturii – prin restructurarea
deopotrivă a dimensiunii sale materiale (precum
infrastructra culturală sau mijloacele de distribuție a
bunurilor culturale), a practicilor și comportamentelor
(de consum sau interacțiune cu produsele și serviciile
culturale), dar și a procesului de creație (înglobarea unor
noi forme de expresie, de exemplu) – tema digitizarea
culturii devine prioritară pentru multe categorii de actori
implicați. În particular, digitizarea patrimoniului cultural
ocupă un loc important pe agenda Uniunii Europene,
este transpusă în strategii sau programe naționale și
este în curs de implementare la nivelul multor instituții
culturale. În general, inițiativele publice de intervenție în
domeniul cultural fac obiectul cercetărilor desfășurate
în diferite etape și ghidate de multiple scopuri, iar
digitizarea patrimoniului cultural nu face excepție în
această privință.
În acest articol descriu anumite caracteristici ale studiilor
dedicate procesului de digitizare a patrimoniului
cultural. Pe baza recenziei unei serii de studii și proiecte

de cercetare desfășurate la nivel internațional, voi
argumenta că activitatea de analiză sistematică a
digitizării patrimoniului cultural prezintă provocări
particulare pentru cercetătorii din domeniul cultural.
Ținând cont de importanța fundamentării activității
de intervenție publică prin studii și cercetări dedicate,
identificarea de soluții pentru astfel de provocări poate
fi văzută ca un obiectiv transversal pentru inițiativele de
analiză sistematică a digitizării patrimoniului cultural.
Voi aborda subiectul pornind de la nivelul general al
digitizării patrimoniului cultural și nuanțând acolo unde
este cazul pentru situația particulară a patrimoniului
muzeal. În ceea ce privește materialul analizat, strategia
este similară: voi porni de la surse identificate la nivel
internațional, pentru ca ulterior să caut exemple
din România. Selecția studiilor sau proiectelor de
cercetare analizate nu a urmărit exhaustivitatea, cât
mai degrabă surprinderea diversității și a punctelor
de complementaritate care pot ajuta la înțelegerea
premiselor, abordărilor și provocărilor din acest domeniu.

II. Definirea și interpretarea obiectului digital
Utilizarea tehnologiei digitale în activarea, stimularea
implicării sociale sau transformarea patrimoniului
cultural este dublată, la nivelul instituțiilor care
gestionează patrimoniul (precum muzeele), de
transformări ale practicilor și culturii organizaționale.
Odată adoptate, aceste tehnologii devin la rândul lor
subiectul unor transformări și adaptări ca rezultat
al utilizării în contextul specific al respectivelor
instituții.1 Astfel, relația dintre tehnologia digitală
și mediul în care este folosită poate fi înțeleasă
printr-o serie de tensiuni cuprinse cel mai adesea
în perechile dihotomice virtual-real și imaterialmaterial. Formarea acestor tensiuni este legată de
caracteristicile obiectului digital și de felul în care
acestea sunt înțelese la nivelul instituțiilor care
gestionează patrimoniul cultural.
1
2
3
4
5

Într-o definiție generală, obiectele digitale sunt
reprezentări ale unor „obiecte fizice” (precum imagini,
sunete, documente), reprezentări create prin
intermediul unor tehnologii specifice de înregistrare
(precum camere video, scanere).2 Într-un sens mai
tehnic, digitizarea este definită drept transformarea
unei informații de tip analog într-un sistem binar
specific mediului digital.3 În ambele situații, definiția
digitizării presupune existența unui obiect original, a
unei reprezentări digitale a acestuia și a unor mijloace
de obținere a reprezentării.4
În cazul patrimoniului cultural, digitizarea este o etapă
dintr-un proces mai lung ce include:5
• selecție;
• evaluare (inclusiv de nevoi);

Cameron și Kenderdine (2007), 1.
UNESCO (f.a.).
Collin et al. (2015).
Literatura de specialitate distinge între digitizare (digitization în engleză) și digitalizare (digitalization în engleză). Astfel, digitalizarea se referă la procesul de schimbare pornit odată cu
digitizarea din diferite domenii de activitate (Khan, 2016). Deși uneori aceste concepte sunt folosite interșanjabil (BarNir et al., 2003), există tendința de a distinge tot mai mult între cele
două fenomene. În articolul de față mă voi referi doar la procesul de digitizare și voi folosi exclusiv acest termen pentru a-l desemna.
UNESCO (f.a.).
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• prioritizare;
• pregătirea obiectelor originale pentru digitizare;
• crearea unei structuri de colectare;
• digitizarea și crearea colecțiilor de date;
• includerea noilor resurse digitale în sistemul de
distribuție / accesare.
Plecând de la acest fel de a defini obiectul digital prin
raportare la un obiect considerat „original”, adesea
caracterizat de materialitate, multe studii fac observația
că procesul de digitizare a produs anxietate în rândul
instituțiilor ce gestionează patrimoniul cultural, și în
mod deosebit în rândul muzeelor.6 Posibilitatea ușoară
de reproducere și imaterialitatea au fost văzute drept
„amenințări” la adresa obiectelor și operelor de artă.
De exemplu, Andrea Witcomb subliniază că, atunci când
se discută despre impactul tehnologiilor digitale asupra
expozițiilor muzeale, există două extreme de poziționare
a discursului: pe de o parte, mediul virtual este interpretat
drept amenințare sau, pe de altă parte, mediul virtual
este un proces radical de democratizare7 (a accesului la
cultură, de exemplu). Witcomb recomandă o modificare
a felului de interpretare și raportare la obiectele digitale
în direcția tratării acestora drept obiecte materiale. Întrun alt exemplu, Fiona Cameron observă, din analiza
diferitelor discursuri și dezbateri instituționale, cum
muzeul centrat pe obiect și paradigma culturii materiale

au marginalizat colecțiile istorice în format digital.8
Cameron apreciază că astfel de raportări la digital au ca
efect o restrângere a valorii, înțelesului și modalităților
creative prin care tehnologia poate fi folosită.
O altă distincție importantă pentru subiectul urmărit
este cea dintre digitizare și prezervare digitală. Aceasta
din urmă se referă la protejarea obiectelor digitale pe o
perioadă mai lungă de timp și are în vedere ritmul rapid
de schimbare a tehnologiilor.9 Astfel, în cazul obiectelor
digitale create într-o anumită perioadă și cu anumite
tehnologii există riscul ca, odată retrase din circulație
tehnologiile inițial folosite, acestea să nu mai poată fi
accesate. Conceptul de prezervare digitală se aplică
inclusiv acelor obiecte „născute digital” (prin procesul de
„producție digitală”).
Dacă felul în care este definit și interpretat obiectul
digital influențează activitatea instituțiilor ce gestionează
patrimoniul cultural, și care sunt în majoritatea cazurilor
și cele care conduc procesul de digitizare, încercările de
analiză a digitizării patrimoniului își găsesc în acest punct
o primă provocare pe care trebuie să o depășească.
Prezervarea digitală prezintă provocări similare, dat
fiind că circumscrie relația patrimoniului cultural cu
tehnologia, în contextul unui ritm crescut de schimbare
tehnologică.

III. Măsurarea procesului de digitizare: studii și proiecte aplicative
Monitorizarea digitizării reprezintă o categorie
importantă de cercetări de caracter aplicativ. Acestea
sunt ghidate de un scop practic clar operaționalizat
prin nevoia de fundamentare a politicilor de
intervenție publică. În acest caz, monitorizarea
vizează măsurarea, studierea cantitativă a procesului
de digitizare, utilizându-se diferiți indicatori și surse
de date.
Începutul anilor 2000 aduce o creștere a numărului
de inițiative internaționale sau naționale de
monitorizare a digitizării patrimoniului, acestea
constând deopotrivă în măsurători dedicate unui
sector (muzee, biblioteci, arhive etc.), cât și în
măsurători transversale.10 În această secțiune voi
6
7
8
9
10
11

trece în revistă câteva caracteristici ale inițiativelor
naționale și voi prezenta mai detaliat proiecte ce
vizează obținerea unei comparabilități la nivel
internațional. În final, voi discuta despre încercările
din România de cercetare a procesului de digitizare.
Urmăresc să evidențiez tipuri de indicatori folosiți,
surse de date și provocări metodologice.
Caraceristici ale inițiativelor naționale
În general, proiectele de măsurare statistică
a digitizării desfășurate la nivel național sunt
impulsionate de ceea ce se întâmplă în domeniu la
nivel internațional.11 De exemplu, pentru Europa, un
rol important în dezvoltarea acestor măsurători l-au

Cameron și Kenderdine (2007), 4.
Andrea Witcomb (2007).
Fiona Cameron (2007).
Seamus (2000).
Bakker et al. (2011).
Ibidem.
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avut inițiativele venite din partea European Group
on Museum Statistics (prin instrumentele EGMUS
Standard Questionnaire și Abridged List of Key
Museum Indicators – ALOKMI), ESSnet-Culture (în
special prin ESSnet Culture Task Force 1) sau proiectul
ENUMERATE (implementat de Comisia Europeană).
Câteva criterii pot fi folosite pentru clasificarea
acestor proiecte:12
• temporalitatea (frecvența cu care sunt
realizate: o singură dată, bianual, anual etc.);
• domeniul / sectorul (proiecte transversalte sau
dedicate unui domeniu – muzee, biblioteci,
arhive etc.);
• inițiatorul (o autoritate publică, o asociație
profesională, o entitate privată etc.);
• teme abordate (costul digitizării, extinderea
procesului, accesul la produse digitizate,
prezervarea digitală etc.).
Colectarea de date se realizează prin intermediul
chestionarelor statistice, elaborate de inițiatorii
monitorizării și distribuite către instituțiile care
gestionează și digitizează patrimoniul cultural. În
general, se preferă abordarea de tip recensământ,
încercându-se colectarea de date de la toate
instituțiile care gestionează patrimoniu (fie dintr-un
sector anume, fie transversal).
Tipurile de date colectate pot cuprinde informații
referitoare la:
• managementul instituțiilor care gestionează și
digitizează patrimoniul cultural;
• dimensiunea financiară a procesului de
digitizare;
• resursa umană implicată în procesul de
digitizare;
• infrastructura disponibilă pentru procesul de
digitizare;
• colecțiile digitizate (tip, dimensiune, utilizare);
• aspecte ce țin de conservare sau prezervare;
• accesul publicului.

Deși numărul de proiecte ce măsoară procesul de
digitizare la nivel național a crescut, se apreciază
că acesta este totuși mic comparativ cu nevoile
12
13
14
15
16

domeniului patrimoniului cultural13 sau că ritmul
de inovare metodologică și adăugare de noi
contribuții este mai degrabă lent.14 Motivele pentru
o astfel de situație țin, pe de o parte, de dificultățile
metodologice apărute în procesul de creare a unui
cadru statistic (activitate care în general necesită
perioade mai lungi de timp pentru o bună așezare a
sistemelor de colectare a datelor) și, pe de altă parte,
de dificultățile de natură mai generală a colectării de
date la nivelul diferitelor țări (resursele financiare
alocate cercetării jucând aici un rol important).

Abordări internaționale: date comparabile
Inițiativele internaționale duc măsurarea procesului
de digitizare cu un pas înainte întrucât accentul
este pus pe comparabilitatea datelor, aspect ce
presupune activități de armonizare metodologică la
diferite niveluri (definiții și indicatori, modalități de
culegere a datelor, forme de raportare). Studiile și
proiectele de cercetare internaționale sunt deosebit
de importante în special la nivelul statelor unde
activitatea de măsurare a digitizării este încă slab
dezvoltată.15 În acest caz, exemplele de bune practici,
recomandările sau rezultatele identificate pe plan
internațional funcționează ca resurse de cunoaștere
pentru debutul / îmbunătățirea măsurării digitizării.
European Group on Museum Statistics (prin
instrumentele EGMUS Standard Questionnaire și
Abridged List of Key Museum Indicators – ALOKMI) are
ca obiectiv culegerea și publicarea de date statistice
comparabile.16 Sunt recenzate și centralizate date cu
privire la situația muzeelor, culese la nivel național
prin intermediul recensămintelor sau sondajelor. În
plus, în 2008 s-a creat un chestionar standardizat
de culegere a datelor. Acest chestionar urmărește
aspecte precum:
• identificarea muzeelor;
• culegerea de date despre tipuri de muzee și
statutul lor legal;
• programul de funcționare;
• expoziții și numărul de vizitatori;
• venituri și cheltuieli;

Ibidem.
Ibidem.
Jan Nauta (2015).
Este important de menționat că nu întotdeauna astfel de proiecte sunt dedicate în întregime digitizării, ci mai degrabă aceasta este o componentă dintr-o paletă largă de interese de
cercetare.
Ibidem.

46

• resursa umană;
• utilizarea TIC (tehnologia informației și
comunicării – capitol în care se regăsește și
subiectul digitizării).

Cel mai important proiect de măsurare a digitizării
este ENUMERATE, implementat prin inițiativa
Comisiei Europeane și care a cunoscut mai multe
etape: între 2007 și 2009 a funcționat proiectul pilot
NUMERIC, după 2010 s-a consacrat sub formula
ENUMERATE, pentru ca din 2014 să fie parte din
EUROPEANA – platformă online de resurse digitizate
din domeniul culturii.

În ceea ce privește modalitatea de culegere a
datelor, studiul urmează același traseu descris mai
sus: chestionare autoaplicabile transmise diferitelor
instituții care gestionează și digitizează patrimoniul
cultural. La nivel național, diferite instituții
partenere sau grupuri de experți sunt responsabile
cu traducerea instrumentului de colectare și cu
distribuirea acestuia către instituțiile culturale.
Important, din perspectiva metodologiei, este
faptul că se încearcă o eșantionare a instituțiilor (o
abordare de tip recensământ fiind dificil de realizat).
Pe baza recomandărilor grupurilor de experți de la
nivel național, se apelează la o serie de criterii pe
baza cărora din totalul instituțiilor care gestionează
patrimoniul cultural să poată fi identificată acea
categorie de instituții relevante. Din cadrul acestora,
se eșantionează pe un sistem de cote astfel încât
să se asigure reprezentarea diferitelor sectoare și
subsectoare. Ulterior culegerii datelor, se aplică un
factor de ponderare astfel încât să poată fi extrase
estimări aplicabile întregului domeniu al digitizării
patrimoniului cultural.

Studiul presupune colectarea de date statistice care
să acopere patru dimensiuni majore la nivelul cărora
se grupează mai mulți indicatori:17

România

Rețeaua ESSnet-Culture, inițiată de Eurostat, a
dezvoltat în perioada 2009-2011 proiectul „Cultural
Statistics” ce cuprindea patru direcții de lucru, dintre
care Task Force 1 era orientată spre crearea unui
cadru metodologic comun pentru statistici și definiții
culturale. Rezultatele acestui proiect, deși nededicat
digitizării, au ajutat domeniul prin activitatea de
clarificare și operaționalizare a conceptelor sau
definițiilor.

1. Activitatea de digitizare
• colecții digitale;
• tipuri de obiecte digitizate;
• colecții „născute digital”;
• strategii de digitizare.
2. Acces digital
• utilizarea colecțiilor digitale.
3. Prezervare digitală
• strategii de prezervare digitală existente la
nivelul instituțiilor;
• strategii de prezervare digitală disponibile la
nivel național.
4. Costul digitizării
• componentele de cost;
• dimensiunea resursei umane implicate în
digitizare (salariată și voluntară);
• finanțare.

17
18
19

Institutul Național de Statistică, prin instrumentele
INS CULT 1 (Activitatea bibliotecilor) și INS CULT
2 (Activitatea muzeelor și colecțiilor publice),
culege o serie de informații cu privire la produse
disponibile în format digital. Deși nu urmăresc
să surprindă propriu-zis procesul digitizării (și în
particular al patrimoniului), aceste date nu sunt încă
valorificate prin studii și analize dedicate. De altfel,
pentru România, situația studiilor și a analizelor
referitoare la procesul de digitizare este caracterizată
de penurie. Cu excepția participării României la
proiectul NUMERIC în 2008, prin activitatea Centrului
de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii18,
nu pot fi identificate alte inițiative similare.19 După
cum subliniau și autorii raportului final de cercetare,
rata mică de răspuns la sondaj sugera, la momentul
respectiv, absența programelor de digitizare la
nivelul instituțiilor incluse în eșantion (în total, au
fost transmise chestionare către 105 instituții).

Stroeker și Vogels (2012).
Becuț et al. (2009).
Mai poate fi identificat un singur studiu de fezabilitate derulat de Biblioteca Națională a României în 2007, cu privire la un potențial program de digitizare.
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IV. Analiza și interpretarea digitizării
În această secțiune mă opresc asupra unor exemple de
studii ce folosesc date referitoare la relația instituțiilor cu
tehnologia digitală (în particular cu procesul de digitizare,
dar nu exclusiv), obținute prin metode calitative sau
cantitative, pentru a discuta aspecte mai generale ale
domeniului cultural.
Analizând situația răspândirii practicilor de tip open data
sau crowd sourcing în rândul instituțiilor ce gestionează
patrimoniul cultural din Elveția, Beat Estermann20
observă că, deși foarte puține instituții au adoptat
politici de gestionare a datelor deschise (open data),
viitorul poate însemna schimbări importante întrucât
tot mai multe organizații contrabalansează riscurile unor
astfel de practici prin posibilitățile de dezvoltare pe care
le percep ca fiind mult mai importante. Principalele
obstacole în calea adoptării practicilor open data țin de
rezervele instituțiilor în materie de control asupra datelor.
Produsele „născute digital”, în particular cele tridimensionale (3D), au dezvoltat o nevoie specifică, respectiv cea
pentru arhivele digitale – în particular arhivele 3D.21 Aceste
produse culturale digitale și arhivarea lor ridică probleme
noi practicienilor din domeniul muzeal, incluzând aici:
managementul drepturilor digitale pentru modelele 3D,
înțelegerea incertitudinii specifice reconstrucțiilor 3D,
crearea unor structuri specifice de metadate, prezervarea
pe termen lung, interoperabilitatea.
Într-o analiză istorică a procesului de digitizare a
patrimoniului muzeal din Olanda, Trilce Navarrete
observă că ritmul de adoptare tehnologică este similar
pentru utilizarea computerelor, a internetului sau a altor
documente de politici TIC. Pe de altă parte, digitizarea
colecțiilor și publicarea lor online au un ritm mult mai

lent. Explicația avansată constă în faptul că politicile
naționale de adoptare TIC s-au concentrat mai degrabă
pe inovarea produsă prin adoptarea de tehnologie nouă
și nu pe schimbarea organizațională sau dezvoltarea
aptitudinilor personalului muzeelor.22
Având în vedere că instituțiile care gestionează patrimoniul
pot fi, în același timp, și locuri în care se desfășoară activitate
de cercetare, Borowiecki și Navarrete discută procesul de
digitizare din perspectiva inovării.23 Patrimoniul cultural
continuă să fie inaccesibil prin mediul digital, în pofida
imensului potențial. Analizând situația din Europa la diferite
niveluri, autorii evidențiază că instituțiile și organizațiile
sunt mult mai deschise digitizării patrimoniului atunci
când activează într-un mediu în care consumatorii culturali
sunt competenți digital. De asemenea, sunt importante
resursele alocate formării personalului instituțiilor de
gestiune a patrimoniului cultural. Pentru stimularea
procesului de digitizare și a inovării, este nevoie deopotrivă
de producători și consumatori competenți digital.
În ceea ce privește prezervarea digitală, este semnalat
faptul că formatul în care documentele, imaginile,
sunetele sau înregistrările video sunt stocate depinde
de alegerea în materie de software realizată la nivelul
diferitelor instituții.24 Cu alte cuvinte, prezervarea
produselor digitale depinde în ultimă instanță de niște
standarde care nu mai sunt produse de instituția ce
gestionează patrimoniul, ci de companii private care
produc respectivele pachete software. Acest control
scăzut asupra standardelor afectează activitatea
curatorială și cea de prezervare. Se pledează în acest caz
pentru instrumente novatoare care să asigure standarde
de referință pentru evaluarea calității colecțiilor arhivate.

IV. Concluzii
O provocare pentru cercetarea procesului de digitizare
a patrimoniului cultural este definirea și raportarea la
obiectul digital. Această provocare derivă din faptul
că relația dintre tehnologia digitală și mediul în care
este folosită poate fi înțeleasă printr-o serie de tensiuni
descrise prin perechile dihotomice virtual-real și imaterial-material. Formarea acestor tensiuni este legată de
20
21
22
23
24

Estermann (2014).
Koller (2009).
Navarrete (2014).
Borowiecki și Navarrete (2016).
Fresa et al. (2015).
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caracteristicile obiectului digital și de felul în care acestea
sunt înțelese la nivelul instituțiilor care gestionează
patrimoniul cultural. Problema definirii și raportării la
obiectul digital poate interveni deopotrivă în etapa de
creare a designului cercetării, în momentul culegerii
datelor (cel puțin prin prisma faptului că instituțiile
ce gestionează patrimoniul cultural sunt și cele care

furnizează datele, „materialul de analiză” pentru astfel
de inițiative) sau în punctul de analiză și interpretare a
unor observații.
În măsurarea procesului de digitizare, se poate avea
în vedere faptul că dificultățile metodologice apărute
în general atunci când se creează un cadru statistic
sunt valabile și în acest caz. Inițiativele internaționale
de măsurare, dincolo de faptul că oferă posibilitatea
comparativă, prezintă marele avantaj de a furniza
exemple de bune practici, recomandări sau rezultate
identificate ca funcționale.

de estimare / extrapolare la nivelul diferitelor sectoare
culturale).
În general, majoritatea indicatorilor utilizați pot fi incluși
în categorii precum: activitatea de digitizare, accesul
digital, prezervare digitală, costul digitizării (a se vedea
proiectul ENUMERATE).
Problema prezervării digitale se prezintă distinct de cea
a digitizării, în acest caz cercetările la nivel internațional
fiind într-o etapă incipientă.

Cele mai multe măsurători statistice apelează la date
obținute prin tehnica sondajului, desfășurat la nivelul
instituțiilor de gestionare și digitizare a patrimoniului. În
acest caz, eșantionarea instituțiilor prezintă o serie de
probleme prea puțin adresate în studiile și proiectele
recenzate (în special situația instituțiilor reprezentative
poate fi considerată problematică, dar și modalitățile

Pentru România, situația studiilor și analizelor referitoare la procesul de digitizare este caracterizată de penurie
(la nivelul datelor disponibile, dar și al încercărilor de
analiză și interpretare a fenomenului). Date cu privire
la dimensiunea digitală a culturii sunt deja culese
de Institutul Național de Statistică. Dacă acestea nu
urmăresc propriu-zis procesul de digitizare, lucrul acesta
nu se întâmplă doar dintr-o rațiune metodologică, ci
poate reflecta și slaba manifestare a fenomenului.
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PENTRU O NOUĂ METODICĂ
A VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI DIGITAL MUZEAL
A New Approach to Digital Museum Heritage Valorization

ABSTRACT
Museums find themselves faced with the greatest educational challenge ever in
their entire history. Although their primary mission is to protect and exploit the
cultural-material heritage, it came to be also of a digital type, the subjects and
the beneficiaries of museum services are witnessing a unique phenomenon in
the history of mankind, as part of a generation that has more access than ever
before to information from around the world through personal terminals (such
as a mobile phone or tablet) connected to the Internet. The article proposes
a new approach to museum education, i.e. one that is based on the use of
assumed technology.
KEY-WORDS: museums, interactions, technology, education, digital heritage,
methods, internet, social media

Lumea nouă
Dacă în anul 2005 între primele zece cele mai valoroase companii din
lume era doar una singură de factură tehnologică – IBM pe locul 101 –, în
2016 între primele zece companii sunt cinci de această factură, mai precis
cele de pe locurile 1, 2, 3, 5 și 7; acestea sunt Apple, Google, Microsoft,
Facebook și IBM.2 În mai puțin de un deceniu, perioadă marcată epocal de
apariția telefonului iPhone în anul 2007, omenirea a trecut din perioada
consumului de hidrocarburi și a comerțului de produse de consum
(dominată de companii precum Wal-Mart, Exxon, General Motors, Ford
Motor, General Electric, Chevron Texaco) în era bazelor de date online / in
the cloud și a motoarelor de căutare în acestea, a rețelelor de socializare
și a companiilor producătoare de terminale care permit accesul la
informație.
Suntem contemporani cu generația care a citit și a scris cel mai mult
în istorie. Lectura și „consumul” conținuturilor livrate de motoarele de
căutare, comunicarea în timp real – scrisă și vorbită – prin intermediul
rețelelor de socializare, accesul nelimitat la aproape orice tip de
1
2
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http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune500_archive/full/2005/
http://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank

informație sunt generalizate și fără precedent în
istoria umanității. Toate aceste procese au loc
permanent și la nivel de mase, cu miliarde de
locuitori ai planetei care accesează zilnic internetul.
Dacă în 1995 doar 1% din omenire folosea internetul,
în 2005 existau 1 miliard de utilizatori. Al doilea
miliard de oameni „pe internet” a apărut în 2010, iar
al treilea miliard de utilizatori îl avem deja din 2014.3
Rata de incidență a acestui „microb” este din ce în ce
mai mare, fiind doar o problemă de timp până când
întreaga omenire va fi cu adevărat interconectată în
rețeaua globală. Conform Biroului Român de Audit

Transmedia, în anul 2015 existau 8,8 milioane de
utilizatori ai internetului în România.4
Modul în care se raportează la această nouă realitate
globală comunitatea profesională responsabilă de
protejarea și transmiterea mai departe a moștenirii
culturale a umanității se află încă în faza de
pionierat. Un prim pas, poate cel mai la îndemână,
dat fiind saltul tehnologic uriaș din ultimii ani, a fost
demararea procesului de digitizare a patrimoniului.
Acesta constituie o etapă din procesul mai larg al
valorificării patrimoniului, de acum și digital.

Bătrânul continent
La nivel european a fost inițiată cea mai mare bază
de date dedicată exclusiv patrimoniului cultural
continental, www.europeana.eu. Misiunea acestei
întreprinderi este următoarea: „Transformăm lumea
prin intermediul culturii! Vrem să construim pe baza
patrimoniului bogat al Europei și să îl facem mai
ușor de folosit oamenilor, fie că este pentru a munci,
pentru a învăța sau doar pentru delectare.”5
Portalul lansat în noiembrie 2008 oferă, în octombrie
2016, acces la peste 53 de milioane de lucrări de artă,
bunuri culturale, cărți, filme și muzici de pe teritoriul
întregii Europe. La această bază de date contribuie
peste 3.300 de organizații deținătoare ale acestor
bunuri, în general arhive, biblioteci și muzee.
Provocarea majoră în fața căreia ne aflăm însă în
acest moment constă în modul în care vom reuși
să transmitem această bogăție informațională
și emoțională, care are o contribuție decisivă la
întărirea sentimentului apartenenței la comunitatea
mai mare, a umanității.
Obiceiurile de consum ale „noii omeniri”, cea care s-a
născut sau s-a adaptat în ultimii ani și se va consolida
în perioada imediat următoare, sunt total diferite față
de tot ce am cunoscut până acum. Această realitate
impune o strategie particularizată, mai ales când
vorbim de valorificarea patrimoniului, activitate care va
deveni singura permanentă după terminarea digitizării
integrale a acestuia, ca formă definitivă de protejare.
3
4
5
6
7

La nivel european s-au propus o serie de direcții și politici
strategice, ca de obicei, sub formă de recomandări.
Acestea nu sunt asumate în acest moment de către
operatorii naționali, de multe ori și dintr-o banală
necunoaștere sau lipsă de actualizare. Astfel, în mai 2015,
prin documentul Europeana for Education and Learning.
Policy Recommendations, s-au făcut publice viziunea,
recomandările de bază, analiza contextului (schimbarea
naturii învățării, utilizarea patrimoniului cultural
digital în educație și învățare, provocările), precum și
recomandările de politici și propunerile de acțiuni.6
Vom prezenta succint problemele care țin de
schimbarea naturii învățării, respectiv, recomandările
generale la nivel european, după care vom face o
trecere în revistă a situației la nivel muzeal național,
cu analiza nivelului actual al literaturii de specialitate
și cu prezentarea unui studiu de caz care poate genera
direcții noi în abordarea metodelor de valorificare a
patrimoniului digital.
Viziunea la nivel european este, pe scurt, următoarea:
„Patrimoniul cultural european digital poate fi folosit
la scară largă pentru o educație de înaltă calitate și
învățare în interesul reciproc al beneficiarilor.”7
Noul context al învățării constă în schimbarea locului
în care aceasta se realizează, în afara școlii sau a
instituțiilor formale. Obiceiul de consum se bazează
pe vizual, de aceea cererea de conținuturi vizuale
este în creștere. Crește interesul pentru competențe

http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://www.agerpres.ro/sci-tech/2015/12/14/brat-in-romania-8-8-milioane-de-utilizatori-de-internet-6-5-milioane-de-romani-sunt-zilnic-online-12-35-24
http://www.europeana.eu/portal/en
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20for%20Education%20and%20Learning%20Policy%20Recommendations.pdf
Ibidem, 3.
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orizontale, precum conștientizarea culturală și
digitală, competențe sociale și civice. Educatorii
au nevoie de resurse educaționale angajante, de
încredere (apropo de autenticitatea discutabilă a
multor resurse online) și de calitate bună, care să îi
ajute pe beneficiari să acumuleze competențe, care să
fie accesibile, să contribuie la adaptare și dezvoltare
personală. De multe ori sistemele educaționale
tradiționale sunt concentrate pe istorii ale culturilor
naționale, fără explorarea legăturilor transnaționale.
Această abordare permite o mai bună adaptare la
noile realități sociale contemporane.8
Provocările majore ale acestui proces sunt date de
absența instrumentelor de comunicare structurată
între beneficiari. Adeseori deținătorii de bunuri
culturale de patrimoniu nu conștientizează nevoile
din educație și învățare, respectiv, lipsa de informare

a educatorilor cu privire la resursele online
existente. La nivel european există în continuare
problema barierei lingvistice, care limitează accesul
la patrimoniul celorlalți. În continuare nu există
conținuturi necesare dezvoltării de competențe
transversale sau specifice.9
Recomandările de politici și acțiuni constau
în crearea de structuri de dialog între cei care
generează politicile naționale, deținătorii de resurse
și educatori, pentru îmbunătățirea accesului și
evitarea duplicării de rezultate, prioritizarea digitizării
patrimoniului „adecvat pentru educație și învățare”
de către deținători, susținerea dezvoltării resurselor
educaționale incluzive și accesibile, promovarea
conținuturilor digitale menite educației și învățării cu
acces liber, exceptate de la rigorile legislației privind
drepturile de autor.10

Lumea noastră
La nivel național s-au structurat primele direcții
strategice în domeniul digitizării resurselor culturale
prin Strategia sectorială în domeniul culturii și
patrimoniului național pentru perioada 2014-202011.
În capitolul 9.2 – Digitizarea resurselor culturale – sunt
descrise obiectivele generale și specifice, respectiv,
direcțiile de acțiune pe termen scurt, mediu și lung.
Între obiectivele specifice ale acestei direcții strategice
majore, mai ales în actualul context descris în prima
parte a articolului nostru, erau menționate creșterea
contribuției naționale la Biblioteca Digitală Europeană,
utilizarea digitizării pentru creșterea accesului la
resursele culturale naționale, utilizarea digitizării
pentru protejarea și promovarea patrimoniului cultural
național, utilizarea digitizării pentru transformarea
modului în care artele și cultura sunt produse și
experimentate, utilizarea digitizării pentru crearea
unei noi forme artistice sau culturale și creșterea și
diversificarea categoriilor de consumatori.12
După cum se poate constata, în niciunul dintre aceste
obiective specifice nu apar distinct noțiunile de educație
8
9
10
11
12
13
14

sau învățare. Când detaliem analiza acestui capitol,
generos de altfel, descoperim la Direcțiile principale de
acțiune pe termen... lung (nu și la cele pe termen scurt
și mediu!), la penultima poziție, „Promovarea utilizării
resurselor culturale digitizate în procesul educațional”13.
Deși același document strategic mai sus menționat
prevedea, corect, printre obiectivele strategice
transversale, importanța educației și formării
profesionale, cu invocarea obiectivelor relevante
în materie ale Uniunii Europene („a face o realitate
din învățarea pe tot parcursul vieții și din mobilitate;
îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei
active; dezvoltarea creativității și inovării, inclusiv
a antreprenoriatului la toate nivelele de educație
și formare”14), obiectivele generale și specifice ale
educației și formării profesionale nu fac legătura
directă între digitizarea patrimoniului și educație.
La nivel declarativ și ușor echivoc, direcțiile principale
de acțiune pe termen mediu și lung recomandau
totuși „susținerea programelor și proiectelor care

Ibidem, 4.
Ibidem, 5.
Ibidem.
http://www.cultura.ro/uploads/files/STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_CULTURII_2014-2020.pdf.
Ibidem, 335.
Ibidem, 338.
Ibidem, 189.
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vizează utilizarea mass-media (sic!) și TIC15 pentru
dezvoltarea audiențelor și pentru susținerea
interactivității și a materializării competențelor
și abilităților creative ale publicului, în special a
categoriilor vulnerabile”16, respectiv, „diversificarea
practicilor artistice (sic!) la nivelul sistemului de
educație formală și a utilizării TIC în acest scop”17.
În ceea ce privește atitudinea managementului
muzeal românesc față de problema valorificării
patrimoniului digitizat, trebuie să subliniem de la
început absența oricărei abordări sistemice. Pornind
de la nivelul educației formale universitare, cea care
furnizează personal de specialitate pentru muzee,
continuând cu procesul de recrutare, respectiv, cu cel
de formare profesională asigurat de diverșii furnizori
de pe piață, nimeni nu îi pregătește pe muzeografi
pentru această nouă situație.
Cursurile de metodica predării pe care le urmează
majoritatea absolvenților de studii superioare din
România nu sunt racordate la realitatea prezentului.
Practica ne dovedește că tinerii vizitatori ai muzeelor
noastre sunt îndepărtați programatic de folosirea
tehnologiei sau internetului la clasă. Bibliografia
și probele scrise sau practice folosite în recrutarea
de personal nou în muzee se raportează la titluri și
autori din „preistoria internetului”. Cărți, altfel bine
scrise pentru acel moment cronologic, sunt solicitate
în continuare la examinări. Legislația de specialitate –
vezi Legea Muzeelor și Colecțiilor Publice (311/2003)
– nici măcar nu menționează realitățile lumii digitale.
Actualizările acesteia au ratat, de asemenea,
această oportunitate unică. Formarea profesională a
specialiștilor de muzeu, formare ulterioară angajării,
se concentrează în continuare pe prioritățile fetiș
ale breslei (conservarea, evidența și cercetarea
patrimoniului), cu timide încercări de valorificare a
patrimoniului prin reconstituire (reenactment) și
expoziții „interactive”.
Dacă ne raportăm la metodele educaționale folosite
în valorificarea patrimoniului, cel clasic (încă nu am
trecut la cel digital), putem constata că se merge în
continuare pe formula consacrată a ghidajului de tip
monolog, cu recente variațiuni de tip „a învăța prin a
face” (learn by doing), cu ateliere de tăiat, decupat,
15
16
17
18

colorat, jucat etc. Reenactmentul tinde să devină în
mod special panaceul tuturor problemelor. Și toate
acestea în timpul în care tinerii sunt digitali în cel mai
pur sens al cuvântului.
Așa cum promiteam anterior, vom prezenta un
studiu de caz cu privire la cum poate fi valorificat
în scop educațional patrimoniul digitizat. Muzeul
„Casa Mureșenilor” Brașov a fost beneficiarului
unei finanțări nerambursabile oferite de către
Administrația Fondului Cultural Național în anul
2015, pentru implementarea proiectului „Arhiva
Mureșenilor – Tezaur al patrimoniului cultural național. Creșterea accesului la cultură prin intermediul
noilor tehnologii media”. Principalul rezultat al
acestuia a fost realizarea unei baze de date online
care conținea 2.000 de documente istorice scanate,
documente relevante pentru istoria Transilvaniei în
secolele XIX-XX, cu accent pe memorialistică – personalități (corespondență, fotografii, acte oficiale etc.).
În partea practică a acestui proiect s-a experimentat
(în absența altor exemple de bună practică similare)
folosirea patrimoniului digitizat în timpul orelor
de istorie. Această încercare s-a reluat și în cadrul
muzeului, în timpul vizitei unei clase de liceu.
Beneficiarii au fost implicați direct în realizarea
procesului educațional prin folosirea telefoanelor
personale sau a terminalelor din laboratoarele
de informatică din școală. Exercițiile au constat
în identificare de elemente specifice în fotografii,
identificare de diferențe în serii de fotografii cu același
subiect, transcriere și interpretare de documente de
epocă.18
Poate cel mai spectaculos experiment a fost însă
cel al folosirii rețelei de socializare Facebook în
realizarea unei interacțiuni în cadrul muzeului cu
elevii Colegiului de Științe ale Naturii „Emil Racoviță”
Brașov. Pornind de la tema generică a istoriei
jurnalismului la Brașov, unde o bornă remarcabilă
o constituie „Gazeta Transilvaniei”, ziar aflat în
proprietatea și editarea familiei Mureșenilor între
anii 1850 și 1911, s-a prezentat elevilor modul cum se
realizează o știre. Exercițiul presupunea extragerea
întrebărilor-cheie la care trebuie să răspundă o știre,
pornind de la prima știre a ziarului brașovean, care

Tehnologia Informației și a Comunicațiilor include generic și digitizarea patrimoniului – n. n.
http://www.cultura.ro/uploads/files/STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_CULTURII_2014-2020.pdf, 211.
Ibidem, 212.
https://www.facebook.com/Arhiva-Muresenilor-1018982671467109/photos
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se poate găsi la o pagină de Facebook19 creată special
de către muzeografi:
„Transilvania
Brașov 22. Mart. Într-o cetate așa
mare, cum este a nostră, fuserăm lipsiți
într-ăstu an de petrecănii teatrale. Dar
ce bucurie, când văzurăm din nou teatrul
deschis și o societate de diletanți adunată
din junii și din frumoasele cele alese ale
cetății jucând cu îndămănare vrednică de
toată lauda!”
După stabilirea întrebărilor fundamentale din
jurnalism (unde? când? cine? ce? cum? de ce?), elevilor
li s-a cerut să posteze sub forma unui comentariu la
postarea de pe această pagină de Facebook propriile
lor „știri”, având ca subiect principal activitatea la care
luau parte în acel moment. Dintre comentariile-știri
vom da ca exemplu doar două dintre ele, relevante
pentru impactul experimentului.
„Rares Ciornea Vineri,in data de 11.03.2016 un
grup de elevi ai liceului Emil Racovita din Brasov,au
participat la o prezentare in cadrul muzeului Casa
Muresenilor,pentru a vizualiza istoria Gazetei de
Transilvania si pentru a celebra impliniriea a 178 de
ani ai Gazetei.Elevii au fost foarte interactivi si au
raspuns la intrebarile adresate lor, apoi au realizat
o stire personala despre evenimentul la care au
participat”.
„Antonia Țânț Astazi 11 martie 2016, la Muzeul
Casa Muresenilor din Brasov, un grup de elevi ai
Colegiului Emil Racovita, directorii muzeului dar si
un fost gazetar al Brasovului, domnul Ioan Popa, se
sarbatoresc 178 de ani de la aparitia primul numar
al Gazetei Transilvaniei. Elevii au avut parte de o
experienta placuta, au interactionat cu gazdele
muzeului si au aflat lucruri noi si interesante in acest
workshop interactiv”.

19
20
21

Atrag atenția, bineînțeles, greșelile de exprimare,
de scriere, gramaticale, de punctuație. Este datoria
noastră, ca adulți responsabili față de tânăra
generație, să îndreptăm aceste erori și să le explicăm.
Și putem face aceasta la muzeu, fără să fim în
școală, ca o contribuție la dezvoltarea unor abilități
de comunicare corecte, încadrate într-un obiectiv
educațional transversal. Deși se aflau la „lecția de
istorie”, îi putem învăța și să comunice corect în
limba română.
Nu în ultimul rând, trebuie subliniată interacțiunea
informală a grupului în timpul exercițiului. Reacția
de surpriză a acestora față de ineditul situației a fost
subliniată de exprimări și formulări specifice grupei
de vârstă din care făceau parte (16-18 ani): OMG20,
Nice meme21 2 short, aprecieri (like) și redistribuiri
(share).
După încetarea activității de scriere și interacțiune pe
internet, prin dialog cu subiecții s-a putut constata
predispoziția naturală a acestora pentru creativitate
și muncă, sub condiția expresă a folosirii noilor
mijloace de comunicare. Unul dintre elevi a subliniat
explicit: „Ce bine ar fi dacă am face toate orele la
școală la fel!”
În loc de concluzie, pledăm pentru relevarea,
subliniată prin legislație, a priorității absolute
a folosirii patrimoniului digitizat în procesul de
educație, actualizarea permanentă, redactarea de
metodologii noi de folosire a tehnologiei informației
în activitatea educațională a deținătorilor de bunuri
culturale de patrimoniu, formarea profesională a
unei noi categorii de facilitatori muzeali și, în final,
adaptarea proactivă la realitățile contemporane ale
societății noastre.

https://www.facebook.com/GazetaTransilvaniei/photos/?tab=album&album_id=1158811650816762
Acronim în limba engleză pentru „Oh, my God!”.
meme = concept răspândit pe internet: https://ro.wikipedia.org/wiki/Fenomen_pe_internet
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DESCHIDEREA CĂTRE O COMUNICARE REALĂ CU PUBLICUL
PRIN ANALIZA SITE-URILOR DE MUZEE DIN ROMÂNIA
Openness to the Effective Communication with the Audience
by Reviewing the Museum Websites in Romania
ABSTRACT
The article was written by a research team of The National Institute for Cultural
Research and Training (culturadata.ro) and presented to an international audience
at We are Museums conference, in June 2016, Bucharest. The article aims to
identify the level of interactivity of the websites of the Romanian museums, the
quality of this interactivity and their openness to the audience. The observation
sheet was applied on 51 different museums and the conclusions are: although
there are some exceptions, the websites of the Romanian museums are generally
old, inactive and difficult to use. The textual information is too wide, the data about
artifacts is limited and only the traditional functions of the museums are extensively
presented: research and exhibiting in permanent exhibitions. The study intends to
be an objective analysis and to become a stimulus for the museums to improve
their websites and make them to become more user-friendly for the audience.
KEY-WORDS: Romanian websites museums, interactive websites, interactive
museums, user friendly museums, facebook museums

În contextul call for speakers inițiat în cadrul conferinței We Are
Museums1, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
(INCFC)2 a propus prezentarea unui studiu focalizat pe gradul de
tehnologizare folosit de muzeele românești. Până în prezent, o astfel de
cercetare nu a fost întreprinsă în România, în contextul în care în restul
Europei muzeele au luat foarte în serios utilizarea și dezvoltarea noilor
tehnologii, elaborând chiar studii privind generalizarea acestor practici.
Dat fiind faptul că nu există studii la nivel național în ceea ce privește
raportul dintre tehnologie și muzee, obiectivele cercetării au fost
stabilite ca o primă abordare la un nivel foarte general astfel:
1. Identificarea nivelului de interactivitate a website-urilor muzeelor
din România;
2. Identificarea tipurilor de interacțiuni între muzee și public
evidențiate pe paginile de social media;
1
2

We Are Museums 2016 (http://wam16.wearemuseums.com/), organizată la București între 6 și 8 iunie 2016 în
parteneriat cu Rețeaua Națională a Muzeelor din România (http://muzee.org/romania/)
http://culturadata.ro
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Drept instrument de cercetare, a fost elaborată o fișă
de observație care a cuprins următoarele categorii:
structură site, conținut site, evaluare site, evaluare
tur virtual, evaluare pagini social media, observații.
Aceste secțiuni au cuprins și subdiviziuni, după cum
se va observa la evidențierea rezultatelor de mai jos.

3. Evaluarea gradului de răspândire a tehnologiei
și a aplicațiilor propuse de muzee pentru
accesibilizarea patrimoniului de către public.
Premisele de la care s-a pornit au ținut cont de
condiționările de timp avute la dispoziție și au impus
împărțirea studiului în două etape: prima derulată
până la data organizării conferinței We Are Museums
și a doua desfășurată în cursul lunii iunie 2016. Astfel,
primele două obiective au fost asumate în prima
etapă și au constat exclusiv în analiza mediului virtual
al muzeelor, iar cel de-al treilea obiectiv a constat în
analiza in situ a situației din muzee.

Primul indicator supus analizei a fost nivelul de
reprezentare al muzeelor pe site-uri proprii: din 51 de
muzee, un număr de 46 dispun de site-uri proprii, restul
deținând pagini web găzduite de cele mai multe ori de
instituțiile ordonatoare de credite, respectiv consilii
județele sau primării. Acest aspect este relevant în
studierea subiectului pentru că determină un grad mai
ridicat sau mai scăzut de independență și dinamism în
ceea ce privește actualizarea informațiilor.

Studiul a folosit bazele de date statistice ale Institutului
Național de Statistică3 coroborate cu datele culese pe
anumite segmente de INCFC în ultimii ani, plus datele
culese special pentru acest proiect. S-a constituit
un eșantion format din 51 de muzee dintre care 12
muzee de artǎ, 12 muzee de istorie, 12 muzee de
etnografie și 15 muzee județene, selectate în mod
egal din cele șapte regiuni de dezvoltare ale țării. În
alegerea celor 51 de instituții muzeale s-a ținut cont
și de reprezentativitate proporțională între muzeele
naționale, județene și locale, dar și o echilibrare în
funcție de numărul de vizitatori raportați în ultimul an.

În privința accesului vizitatorilor străini prin
intermediul variantelor în limbi străine, s-a observat
faptul că o parte dintre muzee au versiune de site
în limba engleză (19 din 51) și foarte puține dețin
versiuni în limbile franceză (5), maghiară (4), germană
(4) și spaniolă (1) (vezi Tabelul 1).

Tabelul 1. Tipuri de versiuni ale site-urilor analizate

Tip muzeu
Tip versiune
Versiune în limba engleză
Versiune în limba franceză
Versiune în limba maghiară
Versiune în limba germanǎ
Versiune în limba spaniolǎ

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

5
0
0
1
0

5
2
2
0
0

5
2
1
1
1

4
1
1
2
0

19
5
4
4
1

Un alt indicator relevant care oferă informații despre
accesibilitatea site-ului este numărul de meniuri
aflate pe pagina principală (vezi Tabelul 2). Acestea
pot fi plasate orizontal în partea de sus a paginii, pe

verticală în partea stângă sau central în josul extrem
al paginii. În cele mai multe cazuri se poate stabili
o relație între numărul mare de meniuri și gradul
crescut de dificultate în găsirea unei informații.

Tabelul 2. Numărul de meniuri al site-urilor analizate

3

Număr de meniuri

1

2

3

4

5

Nu este cazul

Număr de muzee

12

18

12

2

1

3

Accesabile în baza Tempo la adresa https://statistici.insse.ro/shop/
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Media numărului de meniuri ale site-urilor muzeelor analizate are valoarea 2 (vezi Tabelul 3).
Tabelul 3. Media numărul de meniuri al site-urilor analizate

Tip de muzeu

Muzeu de artǎ

Muzeu de istorie

Medie

2,1

2,08

Se observă de asemenea că muzeele de istorie
dovedesc o apetență mai mare pentru o structură
mai complexă a site-urilor utilizate, precum și
publicarea unei cantități mai mari de informație.
Numai 4 dintre cele 51 de muzee analizate folosesc
hărți de site (sitemap) care permit și facilitează o

Muzeu de
etnografie
2,5

Muzeu judeţean

Total medie

1,83

2

mai simplă găsire a informației. În ceea ce privește
prezența unui motor de căutare care să faciliteze
identificarea informației căutate, mai puțin de
jumătate dintre site-urile analizate au un astfel de
buton, situație evidențiată în Tabelul 4.

Tabelul 4. Existența unui motor de căutare pe site-urile analizate

Tip de muzeu

Muzeu de artǎ

Muzeu de istorie

Numǎr

3

6

Tur virtual al muzeului, unul dintre cele mai interactive
modalități de a comunica cu publicul, există în 17 dintre
cele 51 de cazuri analizate. Acesta are forme diferite:
de la turul clasic format din fotografii panoramice, la
filmări ale spațiului expozițional și până la linkuri către
locații googlemaps.com pentru obiectivele muzeale
aflate în aer liber. Indiferent de calitatea acestora,
considerăm numărul lor încă prea mic în raport cu
nevoile publicului. De asemenea, apreciem că temerea
manifestată de majoritatea muzeelor legată de faptul
că tururile virtuale ar micșora numărul vizitărilor
fizice nu este întemeiată pentru că, de cele mai multe
ori, acestea devin metode marketing de atragere
suplimentară a publicului. Dintre cele 17 muzee care
dispun de tur virtual, 2 dintre ele au asociat și un
audioghid organizat pe săli, despre patrimoniul expus
și / sau tema prezentată, iar 3 dintre ele prezintă
câteva informații scrise despre obiectele care apar pe
parcursul traseului, sub forma unor etichete simple
sau extinse.
Un alt indiciu important pentru aprecierea gradului
de interactivitate a site-urilor a fost prezența
butoanelor de social media. Un număr de 30 de
muzee din 51 au adăugat acest buton, răspândirea
acestora pe cele 4 tipuri de muzee (artă, istorie,
etnografie, muzee județene) fiind relativ echilibrată.
4

Muzeu de
etnografie
7

Muzeu judeţean

Total

3

19

Ne-a interesat, de asemenea, în ce măsură muzeele au
publicații de tip newsletter și dacă site-urile comunică
prezența revistelor periodice. Din analiză a rezultat că
6 muzee au acest tip de informație, ceea ce constituie
o modalitate în plus de a interacționa cu publicul.
În ceea ce privește politica de distribuție practicată,
identificată prin posibilitatea de a cumpăra online
bilete de acces în muzeu sau obiecte din magazinele
muzeelor, putem să constatăm că niciunul dintre
muzeele în cauză nu pune la dispoziție acest serviciu
on-line. Acest fapt diminuează posibilitățile de acces
în muzeu și îl lipsește de un instrument important de
creștere a imaginii identitare dorite.
În contextul în care telefonia mobilă și accesul
la internet prin acest dispozitiv s-a intensificat în
ultimul timp în România4, am urmărit modul de
adaptare al muzeelor la acest mediu prin crearea
unei versiuni specifice pentru telefonul mobil ce
permite o accesare mai facilă a informației primare,
dar și o formulă mai prietenoasă pentru utilizator.
Până în prezent, doar 11 dintre cele 51 de muzee
oferă această posibilitate. Numărul mic de astfel
de versiuni este totuși semnificativ în contextul
generalizării utilizării telefoanelor mobile, mai ales în
mediul urban.

În Barometrul de consum cultural 2014. Cultura, între global și local. (2015), p. 215, este evidențiat faptul că 25% din populația României posedă un smartphone, iar 72% au un telefon mobil.
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Un alt aspect analizat a fost numărul de muzee
care oferă diferențiat informații despre expozițiile
permanente și cele temporare. După cum se poate
vedea în Tabelul 5, există un decalaj datorat probabil

faptului că expozițiile temporare durează uneori foarte
puțin (o lună, două), iar ritmul postărilor pe site nu
reușește să țină pasul cu ritmul deschiderii noilor
expoziții.

Tabelul 5. Informații despre expozițiile permanente și cele temporare pe site-urile analizate

Tip de muzeu
Conținut / informații despre
colecțiile permanente
Conținut / informații despre
expoziții temporare

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

10

6

10

12

38

8

5

6

8

27

Ne-am referit în paragraful de mai sus la informații
textuale generale despre expoziții și fotografii de
ansamblu ale expozițiilor, pentru ca apoi să analizăm
numărul de itemi digitizați (obiecte de patrimoniu

din cadrul colecției sau expozițiilor muzeelor) pentru
fiecare dintre cele două tipuri de expuneri: pentru
informarea publicului sau pentru folosirea lor în
contexte noi (vezi Tabelul 6).

Tabelul 6. Numărul de itemi digitizați pe paginile de prezentare ale expozițiilor

Tip de muzeu
Itemi digitizați / colecțiile
permanente
Itemi digitizați / despre expoziții
temporare

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

5

8

10

8

31

8

5

6

8

27

Mai departe, am numărat câte dintre muzee oferă
posibilitatea de a folosi opțiunea de mărire a imaginii
pentru o claritate mai mare pentru a putea vedea
detalii ale lucrărilor (prin opțiunea zoom). Numai 5
muzee din 51 oferă această posibilitate, dintre care
unul are profil de artă și 4 sunt muzee etnografice.

colecționează, conservă, cercetează, comunică și expune
patrimoniul tangibil și intangibil al umanității cu scopul
educării, studierii și încântării5, am selectat trei dintre
funcțiile direct comunicate de către site-uri și am analizat
preponderența acestora în mod explicit. Conform analizei
fișelor de observație, mai mult de jumătate dintre acestea
au rubrică de publicații, iar 9 dintre muzee au și secțiune
de cercetare, ceea ce evidențiază accentul pus pe acest
aspect (vezi Tabelul 7).

Pornind de la definiția ICOM a muzeelor, conform căreia
muzeul este o instituție non-profit, permanentă care

Tabelul 7. Conținut / informații despre publicații și cercetare pe site-urile muzeelor

Tip de muzeu
Conținut / informații despre
publicații
Conținut / informații despre
cercetare

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

8

6

9

10

33

0

4

2

3

9

O altă observație care rezultă din studiul efectuat este
legată de lipsa unor subiecte din categoria celor care
ar putea face obiectul cercetărilor specifice muzeelor:
curatoriat, restaurare, conservare, marketing, studierea
5

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ accesat la data de 01.11.2016.
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publicului, educație muzeală, abordări teoretice și
filosofice despre muzeu ca instituție, studii despre
patrimoniu.

În ceea ce privește o altă funcție a muzeului,
conservarea / restaurarea, 10 dintre muzeele
analizate au secțiune specială în care fie sunt
prezentate aspecte generale despre departamentele
specializate, fie prezintă studii de caz despre obiecte
conservate și / sau restaurate (vezi Tabelul 8). Este
de luat în considerare faptul că nu toate muzeele au

departament sau personal responsabil specializat
angajat pe această funcție, astfel încât raportul
dintre muzeele care îndeplinesc această funcție și
prezintă această informație pe website și cele care
o îndeplinesc, dar nu publică această informație pe
site, este probabil mult mai mic decât pare la simpla
comparare a cifrelor.

Tabelul 8. Conținut / informații despre conservare / restaurare pe site-urile muzeelor

Tip de muzeu
Conținut / informații despre
conservare / restaurare

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

2

0

5

3

10

Doar 17 dintre muzee au publicate pe site informații
despre programe de educație muzeală, fie că acestea
sunt numite programe educative, programe pentru

public, programe publice, pedagogie muzeală etc.
(vezi Tabelul 9).

Tabelul 9. Conținut / informații despre programele de educație muzeală pe site-urile muzeelor analizate

Tip de muzeu
Conținut / informații despre
programe de educație muzeală

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

2

0

5

3

10

Un alt indicator luat în considerare în analiza
noastră l-a constituit secțiunea de știri / noutăți /
blog / pagină de informații despre evenimente /
calendar care, prin simpla prezență, vorbește despre

importanța pe care fiecare muzeu o acordă publicului
și nevoilor acestuia de informație adecvată. Am
cuantificat doar secțiunile actualizate constant (vezi
Tabelul 10).

Tabelul 10. Existența unei secțiuni de informare pe site-urile muzeelor analizate

Tip de muzeu
Prezență secțiuni de informare1

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

6

9

8

4

27

Dată fiind paleta largă de tipuri de acțiuni analizate la
această secțiune, numărul obținut este mic. Practic,
unele muzee au calendar, dar nu au blog, altele au
secțiune de știri, dar nu posedă calendar și doar
jumătate dintre acestea postează constant informații
de ultimă oră pentru public.

stărilor elementelor din pagini în funcție de mișcarea
cursorului), prezența înregistrărilor audio-video și
integrarea coerentă în site și calitatea site-ului de a fi
user friendly. Primii doi indicatori sunt prezenți în 7,
respectiv 8 site-uri de muzee (vezi tabelele 11 și 12),
puține, așadar, în contextul în care atât mijloacele
tehnice de interacțiune, cât și materialele audio-video
În următoarea secțiune am evaluat website-urile luând care susțin informația de pe site oferă dinamism și
în considerare trei criterii: gradul de interactivitate un tip diferit de interacțiune față de simpla lectură a
din punct de vedere tehnic (exemplu: schimbări ale textului și a imaginii statice.
6

Secțiuni de știri, noutăți, blog, pagină de informații despre evenimente, calendar etc.
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Tabelul 11. Gradul de interactivitate al site-urilor analizate

Tip de muzeu

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

Muzee cu un grad de
interactivitate ridicat

6

9

8

4

27

Tabelul 12. Prezența de înregistrări video / audio pe site-urile analizate

Tip de muzeu
Prezența de înregistrări
video / audio

Muzeu de
artǎ

Muzeu de
istorie

Muzeu de
etnografie

Muzeu
judeţean

Total

2

2

2

2

8

În ceea ce privește al treilea indicator, calitatea
de a fi user friendly, adică gradul intuitiv de a găsi
informațiile, gradul de structurare etc., notele

obținute plecând de la o scară de la 1 la 10, în care
1 este foarte slab, iar 10 este foarte bun, pot fi
vizualizate în Tabelul 13.

Tabelul 13. Gradul de user friendly al site-urilor analizate

Tip de muzeu
Medie note user friendly

Muzeu de
artǎ
6,9

Muzeu de
istorie
6,4

Parafrazându-l pe Jean-François Lyotard7, care afirmă
că vizitatorul este un corp în mișcare a cărui traiectorie
într-o expoziție e comparabilă cu cea a unui personaj
dintr-un roman, cifrele de mai sus vorbesc și despre
lipsa de conștientizare a unui vizitator real, cu
așteptări, cu nevoi reale de informație și fascinație,
despre lipsa firului narativ în vizitarea unui muzeu
chiar și online.

Muzeu de
etnografie
6,9

Muzeu
judeţean
7,2

Total
6,8

Un plus în ceea ce privește aspectul narativ îl aduc
paginile oficiale ale muzeelor de pe platforma de
socializare Facebook.com.8 Acestea sunt, în mod
evident, mult mai active decât site-urile, dispunând
de actualizări constante. Un număr de 43 de site-uri
au buton care face legătura cu pagina de Facebook a
muzeului. În ceea ce privește comunitățile create în
jurul paginii acestora cuantificate în număr de likeuri, situația este evidențiată în Tabelul 14.

Tabelul 14. Numărul de abonați pe paginile de Facebook ale muzeelor analizate

Tip de muzeu
100-500
501-1.000
1.001-4.000
4.001-10.000
peste 10.000

Muzeu de
artǎ
0
0
4
4
2

Muzeu de
istorie
2
0
3
3
1

Dacă despre unele muzee nu se poate spune că au
reușit să creeze comunități prin acest mijloc de social
media, 4 dintre cele mai mari muzee au peste 10.000

7
8

Muzeu de
etnografie
0
2
7
0
2

Muzeu
judeţean
0
3
4
6
0

Total
2
5
18
13
4

de persoane abonate. Majoritatea muzeelor au între
1.001 și 4.000 de abonați.

J.-F. Lyotard (1985).
Pe lângă Facebook.com, s-a numărat și câte muzee au pagină activă (cu postări realizate în luna mai 2016) pe platforma Twitter.com. Este vorba de 11 dintre cele 51 analizate.
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Concluzii
Analizând site-urile unui eșantion format din 51 de
muzee din România, reprezentativ din punctul de
vedere al mărimii, al răspândirii pe teritoriul țării și al
tipului de muzeu, avem o primă imagine de ansamblu
asupra principalelor elemente constitutive, dar și
asupra lipsurilor în cazul multor site-uri de muzee.
În general, site-urile analizate par a fi fost realizate în
urmă cu câțiva ani și neactualizate între timp. Structura
greoaie, cantitatea enormă de informație textuală,
lipsa de coerență în dispunerea informației textuale
sau imagistice constituie caracteristici constante ale
majorității site-urilor de muzee din România.
Dacă cele mai vizibile, consistente și tradiționale
activități ale muzeului sunt prezentate extensiv de către
muzee (expozițiile permanente, funcția de cercetare,
variante în limba engleză), cele mai actuale tendințe
sunt încă neglijate cel puțin la modul concret: nu sunt
puse la dispoziție imagini de bună calitate despre
patrimoniul deținut, iar informațiile despre expozițiile
temporare sunt sporadice, puține și puțin specifice.
Din punct de vedere tehnic și de accesare a informației,
site-urile au un grad scăzut de interactivitate, oferă

informații fără să solicite reacție sau participare din
partea vizitatorului virtual.
Se recuperează însă la nivelul interactivității prin
prezența paginilor de social media, în mod special
prin paginile de pe platforma de socializare Facebook.
com care obișnuiesc să prezinte în mod constant
informații actualizate.
Este evitată orice formă de a face marketing prin
intermediul site-urilor de muzee, deși este mediul
ideal pentru o astfel de acțiune.
Sperăm că obiectivarea unei imagini generale
despre site-urile oficiale ale muzeelor să ajute prin
prezentarea cifrelor și a comentariilor din prezenta
analiză la declanșarea unei atitudini pozitive în
efortul de adaptare a acestui mediu la un public
contemporan, tânăr, activ și proactiv.
De asemenea, autorii prezentului articol nădăjduiesc
că observațiile făcute, uneori fără menajamentele
obișnuite, să funcționeze și ca sugestii pentru
construirea unor site-uri mai prietenoase pentru public.
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(NON) DIGITIZAREA COLECȚIILOR MUZEALE SĂTEȘTI
DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA.
Piedicile digitizării patrimoniului mobil rura
(Non) Digitization of Rural Museum Collections in Dâmbovița County.
Challenges to the Digitization of the Moveable Rural Cultural Heritage
ABSTRACT
This article tackles the digitization of the rural museums in a Romanian county,
Dâmbovița. One can not talk about rural museum digitization without a
contextualization, a descent among daily realities that museum founders and
curators have to surpass. In the rural environment, the digitization process
seems to be an imposed need than one based on real and specific problems
local museums have. The digitization stage of those 12 museums analysed is
in between level zero (non-digitization) and an incipient form of the process
(e.g. basic online presence). Without overtaking the problems that jeopardise
even the exhibition – as the precarious state of some buildings that host local
museums, the lack of financial resources or a coherent local development
strategy, with a focus on the cultural sector - the digitization process and its
benefits will always be overshadowed and continually delayed. Furthermore, in
this context, the debate about rural museums digitization seems to be worhtless.
KEY-WORDS: rural museums digitization, digitization levels, World Wide Web,
virtual museums, local development

O discuție despre digitizarea patrimoniului mobil (muzee și colecții), în sensul dat
de definiția acceptată la nivel internațional1, se poate purta în special cu referire
la muzeele și colecțiile publice de importanță națională, regională sau județeană.2
Dacă ne referim la muzeele și colecțiile publice de importanță locală – subiectul
acestui articol – cu accent pe cele din localitatățile rurale, atunci discuția s-ar centra
mai degrabă în jurul accesului la rețeaua World Wide Web (www). În condițiile în
care muzeele sătești, fie ele categorisite drept puncte muzeale, muzee comunale,
colțuri muzeistice, case memoriale sau muzee de autor / private, se confruntă
zilnic cu probleme stringente care le pun în pericol însăși existența (lipsa finanțării,
săli improprii de expunere, cu umezeală, mucegai și alți dăunători), referirea la
necesitatea digitizării lor poate părea o abordare sterilă, fără fundament în nevoile
reale ale acestor muzee. În același timp, tocmai această stare de fapt – o totală
uitare și ignorare la nivel central sau județean a inițiativelor locale de creare și
susținere din resurse proprii a unor muzee locale – poate reprezenta un motiv de
aducere în discuție a efectelor pozitive pe care digitizarea le poate genera atât
1

2
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„Digitizarea presupune captura digitală, transformarea din formă analogă în formă digitală, descrierea și reprezentarea obiectelor de
patrimoniu și a documentației referitoare la acestea, procesarea, asigurarea accesului la conținutul digitizat și prezervarea pe termen
lung”, Calimera Guidelines apud Biblioteca Națională a României, Studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală și
accesibilitatea online a resurselor bibliotecilor, București, 2007, p. 5. Accesat online în 4 noiembrie 2016: http://www.bibnat.ro/dyndoc/Studiu%20Fezabilitate/Studiu-de-fezabilitate-digitizare.pdf
Conform clasificării muzeelor și colecțiilor publice din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003, Publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 528 din 23 iulie 2003. Accesat online la 5 noiembrie 2016: http://www.cimec.ro/muzee/lege/index.htm

la nivelul instituțiilor muzeale, pentru patrimoniu fiind
un mijloc de conservare, protecție și de valorificare
în interes public, cât și la nivelul comunității locale.3
Necesitatea unei analize care să aibă ca element
central digitizarea muzeelor și colecțiilor sătești derivă
din modalitatea lor de constituire, din rolul pe care
acestea îl au pe plan local și potențialul lor intrinsec,
aproape deloc exploatat în termeni economici. În
majoritatea comunelor incluse în analiză – 26 de
localități rurale din județul Dâmbovița, dintre care 12
cu muzee locale – instituțiile locale muzeale au fost
create prin entuziasmul și pasiunea unor persoaneresursă de pe plan local, care au colectat obiecte
din comunitate, au creat în jurul lor o echipă și au
susținut interesul localnicilor vizavi de subiect. În
cazul muzeelor rurale care au luat ființă după acest
model este mai puțin important dacă patrimoniul
lor are o valoare excepțională, istorică, arheologică,
etnografică etc. De altfel, majoritatea muzeelor
analizate au ca profil etnografia locală și pot apărea
similitudini între exponate. Cu adevărat important
este rolul lor în cadrul comunității, faptul că „pot

fi considerate un factor de identitate, originalitate
și specific local reprezentând o sursă identitară și o
resursă de dezvoltare culturală pentru comunitățile
locale, dar și pentru dezvoltarea turismului cultural”4.
La nivelul localităților incluse în analiză au fost
identificate mai multe categorii de muzee și colecții
publice de importanță locală. Unele sunt înregistrate
în baza de date CIMEC (Institutul de Memorie
Culturală) sau se află în subordinea Complexului
Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște,
respectiv în custodia Muzeului Literaturii Române,
altele reprezintă inițiative private, individuale, care
s-au concretizat prin entuziasmul inițiatorilor și
sprijinul autorităților locale, care au pus la dispoziție
spațiul necesar expunerii obiectelor. Voi folosi
termenul generic de muzeu, după cum și localnicii se
referă la instituțiile respective, chiar dacă unele dintre
ele sunt încadrate, conform bazei de date CIMEC,
la categoria de puncte muzeale, colțuri muzeistice,
muzee comunale sau private.

De la non-digitizare la reconstituiri virtuale. Digitizarea în etape
Fig. 1. Etape ale digitizării, în
funcție de produsele virtuale
disponibile vizitatorilor

În cazul muzeelor rurale incluse în analiză, discuția
despre nivelul și oportunitatea digitizării nu poate
omite o descriere a condițiilor de funcționare și a
problemelor zilnice pe care inițiatorii și responsabilii
de muzeu le întâmpină. De asemenea, pe parcursul
acestui articol voi face referire la șase etape /
categorizări ale digitizării, constituite pe baza unei
documentări bibliografice extinse (Figura 1).
Digitizarea incipientă se referă la o prezență sporadică
în mediul virtual, eventual indexarea în diverse baze de
date sau existența unor pagini web statice cu / fără poze
(în cazul județului Dâmbovița menționez baza de date
CIMEC, aplicația mobilă de promovare a patrimoniului
3
4
5
6

muzeal Muzee și Colecții din România sau pagina web
a Complexului Național Muzeal Curtea Domnească).
Etapa World Wide Web (www) se referă la construcția
și administrarea unei pagini web a muzeului care
să conțină, la modul ideal, următoarele elemente și
caracteristici: text, fotografii, video, să ofere posibilitatea
de interacțiune cu vizitatorul virtual. Etapa tururilor
virtuale, în plină expansiune la nivelul muzeelor de
importanță națională din România5, cuprinde existența
unei pagini web dedicate, completate de un tur virtual al
muzeului. Ultimele două etape, cea a muzeelor virtuale /
expozițiilor virtuale și etapa reconstituirilor virtuale
folosind tehnologii de Realitate Virtuală și Îmbunătățită
reprezintă modalități avansate de digitizare.6

Oberlander-Târnoveanu, Irina, „Identitatea culturală și patrimoniul digital: proiecte, rețele și portaluri”, în Cibinium 2001-2005. Identitate culturală și globalizare în secolul XX. Cercetare și
reprezentare muzeală. Sibiu, 2005: Astra-Museum, pp. 41-48. Accesat online la 4 noiembrie 2016: http://www.cimec.ro/Muzee/Oberlander-Identitatea-culturala/Oberlander-Identitateaculturala-si-patrimoniul-digital.pdf
Mihalache, Carmen (coord.). 2008. Robii frumosului. Muzee și colecții sătești din România. București-Martor. p. 6. Accesat online la 5 noiembrie 2016: http://www.cimec.ro/ColectiiMuzeale/pdf/Robii-frumosului-Muzee-si-colectii-satesti-din-Romania.pdf
Marinescu, Angelica Helena, „Digitizarea patrimoniului muzeal. Colecțiile online ale Muzeului Național de Artă al României”, în Revista muzeelor Nr. 1/2015, pp. 17-25. Accesat online la 5
noiembrie 2016: http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/09/Revista-Muzeelor-2015.pdf
Un exemplu în acest sens este proiectul TOMIS (2007-2010) al cărui scop includea „proiectarea, implementarea, experimentarea și demonstrarea unui sistem multisenzorial, interactiv și
colaborativ, bazat pe tehnologiile VR/AR (n.r. Realitate Virtuală și Realitate Îmbunătățită), destinat activităților de promovare a culturii, în general, și de reconstituire a site-urilor istorice
și organizare a vizitelor virtuale, în special”. Proiectul a fost realizat de către grupul de cercetare CERVA din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Accesat online la 5 noiembrie 2016:
http://tomis.cerva.ro
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Aspecte metodologice
Pe parcursul ultimilor doi ani (2014-2015) am realizat
alături de colegii mei o serie de cercetări de teren în
diferite zone din județul Dâmbovița, preponderent în
mediul rural.7 Pe parcursul cercetărilor de teren neam axat atenția pe mai multe direcții: documentare
în privința istoriei locale, obiceiuri, meserii și
meșteșuguri (în declin sau încă practicate); produse
specifice, manifestări culturale și importanța lor
din perspectiva dezvoltării locale; studierea rolului
pe care căminele culturale, muzeele, bibliotecile,
școlile, autoritățile locale sau persoanele-resursă
din comunitate îl au în procesul de conservare și
promovare a obiceiurilor locale. Conținutul acestui
articol are la bază date calitative colectate pe
parcursul demersurilor de cercetare descrise anterior
(prin interviuri nestructurate, documentare fotovideo și desk research). Principala limită a analizei

e dată de neacoperirea întregului județ (includerea
în analiză a informațiilor culese din 26 de comune)
și, implicit, distribuția neuniformă a localităților
rurale la care voi face referire. De aici și diferențele
mari în ceea ce privește, spre exemplu, patrimoniul
construit și concentrarea acestuia preponderent
în zona Bucegi Leaota și mai puțin în zona de sud
a județului. Situația patrimoniului muzeal rural nu
prezintă asemenea concentrări și nici decalaje: în
majoritatea localităților rurale la care voi face referire,
starea muzeelor existente se încadrează la categoria
colțuri muzeistice sau muzee de autor, susținute de
autoritățile locale sau de entuziasmul inițiatorilor.
Nici în ceea ce privește nivelul digitizării colecțiilor
muzeale nu există diferențe majore: majoritatea
muzeelor se află în stadiul de non-digitizare sau
digitizare incipientă.

Colecțiie muzeale sătești: trecerea de la spațiu fizic la spațiu virtual
În jumătate dintre cele 26 de comune din județul
Dâmbovița analizate au fost identificate inițiative,
muzee comunale funcționale, muzee private / „de
autor”, dar și muzee închise (vezi Tabelul 1). Căminul
cultural este „gazda” preponderentă a colecțiilor
muzeale sătești, datorită rolului pe care această
instituție îl are, în mod ideal, în cadrul unei comunități
rurale. Deseori însă, în special colecțiile muzeale din
căminele culturale trec printr-un proces de degradare
din cauza condițiilor improprii de organizare și
depozitare (după cum e cazul muzeelor din Moțăieni și
Văcărești). Condiții propice de depozitare și expunere
(absența umezelii, a mucegaiului și a altor factori
exogeni care grăbesc procesul de degradare) au fost
înregistrate în special în cazul muzeelor private / de
autor, celui aflat în subordinea Complexului Național
Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște (Pietroșița),
respectiv în custodia Muzeului Literaturii Române
(Moroieni), precum și colecția Mănăstirii Nucet.

7

Tabelul 1. Tipologia și distribuția colecțiilor muzeale din
localitățile rurale din jud. Dâmbovița incluse în analiză

Nr.

Tipul colecției
muzeale comunale

1

Muzee private, „de
autor”

2
3
4

Inițiative de
constituire a unei
colecții muzeale
sătești
Muzee aparținând
cultelor
Muzee comunale /
puncte muzeale /
colțuri muzeistice

5

Muzee comunale
închise

6

Localități fără
inițiative muzeale,
muzee funcționale
sau închise

Localități rurale, jud.
Dâmbovița
Sat Cârlănești, comuna
Vârfuri;
Sat Petrești, comuna Petrești
Sat Vișinești, comuna
Vișinești
Mănăstirea Nucet, comuna
Nucet
Bezdead, Pietroșița,
Moroieni, Runcu, Valea
Lungă, Lucieni, Vișina
Sat Văcărești, comuna
Văcărești;
Sat Moțăieni, comuna
Moțăieni
Iedera, Buciumeni, Dobra,
Băleni, Răscăieți, Şelaru,
Mătăsaru, Dragodana,
Mogoșani, Gura Şuții,
Produlești, Uliești și Perșinari.

Cercetările de teren au fost realizate de echipa Trend Ethnography, agenție de cercetare socială și etnografică din București, și au acoperit următoarele zone: teritoriul Grupului de Acțiune
Locală (GAL) Dealurile Sultanului: Vișinești, Vârfuri, Valea Lungă, Iedera și Provița de Sus (aferentă județului Prahova); teritoriul GAL Bucegi Leaota: Runcu, Pietroșița, Moroieni, Bezdead,
Buciumeni, Moțăieni și orașul Fieni; teritoriul GAL Microregiunea Dâmbovița de Sud-Vest: Lucieni, Dragodana, Mătăsaru, Mogoșani, Produlești, Gura Șuții, Perșinari, Văcărești, Nucet,
Uliești, Petrești, Sârbeni (aferentă județului Teleorman) și orașul Găești; teritoriul GAL Dobra-Băleni: comunele Dobra și Băleni; teritoriul GAL Răscăieți-Vișina-Șelaru: comunele Răscăieți,
Vișina, Șelaru.
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Cea mai mare parte a muzeelor sătești identificate
au fost realizate prin efortul unor persoane-resursă
de la nivel local, cu sprijinul localnicilor și, uneori, al
autorităților locale, care au furnizat spațiul necesar
expunerii colecțiilor muzeale, în principal în cadrul
căminelor culturale din localități. Muzeele au
preponderent profil de etnografie locală, iar colecțiile

sunt alcătuite din unelte folosite în gospodărie sau în
industria casnică: război de țesut și produse rezultate,
velințe, ii, macat, țesături, ștergare, piese de port,
imagini vechi (cu variații în funcție de localitate și
specificul local). Diferențe se înregistrează în cazul
muzeelor de profil – muzeul Mănăstirii Nucet și Casa
Memorială Alexandru Ciorănescu din Moroieni.

Muzee de autor / private: Cârlănești (Vârfuri) și sat Petrești
Numit „Casa Părintească – Altarul”, dar cunoscut pe
plan local drept muzeul lui Gioni Badea, muzeul din
satul Cârlănești, comuna Vârfuri, este amplasat într-o
casă proprietate a inițiatorului și cuprinde peste
100 de obiecte expuse (colectate de Gioni Badea și
localnici din comună și localități limitrofe): unelte
de îngrijit gospodăria, amenajarea caselor, obiecte
vestimentare. Muzeul se află în grija unor localnici
care îl deschid la cerere pentru vizitele elevilor din
localitate sau pentru turiști (chiar dacă numărul celor
din urmă este relativ redus). Este singurul muzeu
dintre cele analizate cu o pagină proprie de web,
unde sunt enumerate exponatele și publicate o serie
de imagini. Muzeul privat din satul Petrești, denumit
generic „Costume Populare și Obiecte de Țesut”
datorită specificului bunurilor colectate, este amplasat
într-o cameră a unei case țărănești. Inițiatorul a reușit
să adune o serie de costume populare din toată țara și
obiecte tradiționale de țesut.

Imagine 1. Exponate muzeul „Casa Părintească –
Altarul”, comuna Vârfuri
(cercetare Trend Ethnography, 2014)

Muzeu aparținând cultelor: Mănăstirea Nucet
Mănăstirea Nucet din comuna cu nume omonim
face parte din fortificația de apărare a Cetății de
Scaun, a fost ctitorită în jurul anului 1500 și poartă
hramul Sfântului Gheorghe. În incinta mănăstirii
poate fi vizitat muzeul în care sunt expuse obiecte
și cărți vechi bisericești, documentații arheologice
și de arhitectură, documente de arhivă referitoare
la ctitori, danii, icoane, obiecte liturgice. La parterul
muzeului sunt expuse pietrele de mormânt ale
ctitorilor, descoperite în pronaosul Bisericii în timpul
lucrărilor de restaurare.
Imagine 2. Exponate, Muzeul Mănăstirii Nucet
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2015)
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Colecții, puncte și colțuri muzeale

Imagine 3. Interior Muzeul de Artă Populară și
Meșteșuguri Tradiționale, Valea Lungă Cricov
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2015)

Imagine 5. Exponate Muzeu Sătesc Lucieni
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2015)

Imagine 4. Exponate muzeu sătesc comuna Vișina
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2015)

Trei muzee din localitățile analizate au fost înființate
prin efortul localnicilor și sunt găzduite de căminele
culturale locale: Valea Lungă (Muzeul de Artă Populară
și Meșteșuguri Tradiționale deschis după 2001), Vișina
(punct muzeal) și Lucieni (Muzeul „Oameni, locuri
și obiceiuri”). În Vișina, colecția muzeală se află în
constantă schimbare, inițiatorii colectând în continuare
obiecte pentru a fi incluse în expoziție. La momentul
cercetării de teren, în muzeul care funcționa alături
de biblioteca sătească erau expuse costume populare
de fată și băiat, icoane vechi, un lămpaș, un felinar,
lampă, ii și un vâlnic. Colecția muzeului „Oameni,
locuri și obiceiuri” (inaugurată în 2007), ce poate fi
vizitată la primul etaj al căminului cultural din Lucieni,
este împărțită tematic în patru săli: „Casa Mare”,
„Meșteșugari”, „Lada de zestre” și o sală unde sunt
expuse obiecte care ilustrează trecerea de la sat la oraș.
Muzeul sătesc din Runcu a fost deschis în 2008 în
incinta căminului cultural la inițiativa membrilor unei
organizații locale, Asociația Culturală Femei Runcene.
La momentul cercetării de teren (decembrie 2014),
expoziția fusese mutată într-o sală a grădiniței din satul
Brebu, pe perioada reabilitării căminului cultural din
Runcu.

Imagine 6. Război de țesut, muzeu sătesc Runcu
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2014)
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Sufletul acestei asociații a fost și este doamna
N. (…) căsătorită în Oradea de fel și, ieșită
la pensie, s-a retras aici. Este o iubitoare a
costumului popular și i-a plăcut foarte mult
costumul nostru muntenesc, și la ideea dânsei
am mers în localitate de am adunat obiecte,

Imagine 7. Clădirea Muzeului Etnografic
Prof. Dumitru Ulieru, Pietroșița
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2014)

mai multe de la bătrânele din sat, pentru că
tineretul nu mai apreciază. (…) Avem multe
obiecte strânse: de la război de țesut la costume
naționale, costum bărbătesc și de femeie,
leagăn pentru copii, ștergare, obiecte pentru
bucătărie. (responsabil muzeu Runcu, interviu
decembrie 2014)

Spre deosebire de colecțiile muzeale din Lucieni, Vișina,
Runcu și Valea Lungă, care au un istoric relativ recent,
Muzeul Etnografic Prof. Dumitru Ulieru din Pietroșița
a fost inaugurat în 1973 într-o casă monument istoric,
cu două nivele, ce datează din secolul al XIX-lea, prin
efortul profesorului Dumitru Ulieru și al elevilor săi.
Ulterior a fost închis și redeschis în 1997, în prezent
fiind în subordinea Complexului Național Muzeal
„Curtea Domnească” Târgoviște.

Imagine 8. Interior Muzeul Etnografic
Prof. Dumitru Ulieru, Pietroșița
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2014)

Da, toate [exponatele] sunt din zonă.
Colecționate de profesorul din sat și doar
câteva am pus, aduse de la Târgoviște de la
muzeu. (…) Astea cel puțin sunt găsite de mine
acum vreo doi ani (…). Majoritatea sunt donate,
eu mai ducându-mă prin sat, pe colo, pe colo,
când strângeam obiecte, le-a plăcut gândul că
le dai bani pe ele. Mai era și câte o doamnă
care dona câte ceva, mi-a dat perdelele
astea. (responsabil muzeu Pietroșița, interviu
decembrie 2015)
Colecția muzeului de peste 800 de obiecte este aproape
în întregime dedicată ocupațiilor și meșteșugurilor ce
caracterizează zona: prelucrarea lemnului, pietrei,
creșterea animalelor, pomicultura și mai ales producția
casnică de textile de interior (ștergare, scoarțe, piese
de port), Pietroșița fiind un important centru de țesut
covoare.

Muzee comunale închise
În două dintre localitățile incluse în analiză – Moțăieni
și Văcărești –, din cauze care exced capacitatea de
control a inițiatorilor sau responsabililor de muzeu,
s-a ajuns la închiderea acestora. În cazul muzeului
sătesc din comuna Moțăieni, din cauza degradării
căminului cultural, exponatele au ajuns să fie păstrate
în condiții improprii.
În muzeu acum am tavanul căzut, plouă pe la
toate încheieturile și ar trebui făcută o reparație
capitală și asta durează. (…) Să sperăm că prinde
vreo reabilitare până la urmă. (…) Nu avem

spațiu de expunere așa, extraordinar de bine
amenajat și ar trebui, costume să zicem, dacă
găsesc un costum în localitate mai vechi și să
îl ținem exact pentru păstrare ne-ar trebui, am
văzut și la centru, sunt puse în geamuri, altă
situație, altfel se păstrează. La noi e pur și simplu
cameră, atât și le-am aranjat noi cum am putut,
și așa sunt înghesuite că a mai băgat și colega
mea niște rafturi de cărți mai vechi pe care le-a
scos din uz și nu are unde să le depoziteze, le-a
băgat în muzeu, sunt toate acolo grămadă.
(responsabil muzeu Moțăieni, decembrie 2014)
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Imagine 10. Medalii din expoziția închisă a Muzeului
„Tradițiilor și obiceiurilor din comuna Văcărești”
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2015)

Imagine 9. Interior muzeu sătesc închis, Moțăieni
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2014)

Muzeul „Tradițiilor și obiceiurilor din comuna
Văcărești” a fost inaugurat în anul 2007. Obiectele
expuse, colectate de fondatorul muzeului sau donate
de localnicii din zonă, includeau costume populare,
război de țesut, cărți poștale vechi, ladă de zestre,
pânze de casă, ocale de gaz, jug de boi, ciutură,
putinei, oale de gătit pe vatră și unelte vechi pentru
muncile câmpului. La scurt timp de la inaugurare,
muzeul a fost închis, clădirea căminului cultural
intrând în renovare. Fără să fie mutate în alt spațiu
sau depozitate corespunzător, o parte a exponatelor
au intrat deja într-un proces de degradare fizică.

Imagine 11. Exponate din colecția Muzeului
„Tradițiilor și obiceiurilor din comuna Văcărești”
(cercetare de teren Trend Ethnography, 2015)

Spațiu virtual: (Non) Digitizarea colecțiilor muzeale sătești din Dâmbovița
Pe plan local, în localitățile rurale incluse în analiză,
digitizarea colecțiilor muzeale rurale reprezintă
mai degrabă o discuție din viitor, fără fundament în
necesitățile reale ale inițiativelor muzeale locale. Dacă
ne raportăm la etapele digitizării patrimoniului mobil,
după cum au fost descrise în prima parte a acestui
articol, atunci muzeele sătești analizate se situează
între non-digitizare – digitizare incipientă – digitizare
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etapa www (Figura 2). Muzeul „Casa Părintească –
Altarul” din satul Cârlănești este singurul muzeu dintre
celedescrisecareareopaginăwebpropriedeprezentare,
cu o descriere succintă a exponatelor, un istoric al
muzeului și imagini ale obiectelor expuse. Aproape
jumătate dintre muzeele identificate se încadrează
în etapa non-digitizare. Astfel, în condițiile în care
organizarea acestor colecții este strâns dependentă

de o serie de factori care deseori pun în pericol însăși
existența lor, o discuție despre digitizare poate părea
de prisos. Cele mai dificile situații sunt acelea care
afectează însăși integritatea colecțiilor muzeale: starea
precară a spațiilor ce găzduiesc aceste colecții, în speță
căminele culturale închise din cauza problemelor de
ordin tehnic și continua depozitare a exponatelor
în spații cu mucegai, umezeală, rozătoare și alți
dăunători (cazul colecțiilor din Moțăieni și Văcărești).
Restul muzeelor (Figura 2) se află în etapa incipientă
de digitizare, iar aici includ: prezența datelor despre
muzee în baze de date precum Ghidul Muzeelor CIMEC
(uneori fiind disponibile doar informații succinte,
alteori și o serie de imagini ale exponatelor); existența
unor pagini web dedicate, statice, de prezentare
a colecțiilor muzeale (în general oferind informații
despre istoricul muzeului, tipuri de exponate, o serie
de imagini și date de contact).
Pe următoarea treaptă a factorilor care influențează
negativ starea colecțiilor muzeale rurale se află
schimbările constante ale spațiului de expoziție, ca
urmare a implementării unor proiecte de renovare

a căminelor culturale. Componenta umană este de
asemenea o verigă slabă: în ciuda entuziasmului și
a aplecării de care dau dovadă inițiatorii muzeelor
locale, fără un sprijin real din partea autorităților locale
și județene (logistic, financiar și material), aceste
inițiative riscă să dispară. Pasiunea și entuziasmul din
partea inițiatorilor și / sau a persoanelor responsabile
sunt necesare, dar nu suficiente pentru susținerea
pe termen lung și buna gestionare a unei colecții
muzeale rurale. Cazul muzeului din Văcărești este
elocvent: după un efort de câțiva ani de colectare
a obiectelor de către inițiatori și susținători, cu un
număr semnificativ de obiecte etnografice și cu o
expoziție bine organizată, muzeul a fost închis, la
momentul cercetării de teren obiectele expuse fiind
în plin proces de degradare. Resursele financiare
limitate sau sincopele în procesul de constituire și
organizare a unei expoziții muzeale sătești reprezintă
alți factor care primează într-o discuție privind
rolul și necesitatea digitizării patrimoniului mobil.
În condițiile persistenței acestor factori pe termen
mediu și lung, digitizarea patrimoniului mobil rural
nu va reprezenta nicicând o prioritate.

Fig. 2. Muzeele rurale incluse în analiză, în funcție de etapa digitizării

DIGITIZARE INCIPIENTĂ

NON-DIGITIZARE:
• Muzeul „Costume Populare și Obiecte
de țesut”, Petrești (muzeu privat)
• Punct muzeal Vișina
• Muzeul comunei Runcu
• Muzeul comunei Moțăieni (închis)
• Muzeul Tradițiilor și Obiceiurilor din
comuna Văcărești (închis)

Văzută dintr-o perspectivă diferită, digitizarea poate
reprezenta și o oportunitate pentru revigorarea și
susținerea, cel puțin pe termen mediu, a colecțiilor
muzeale sătești. Includerea acestora într-un astfel de
proces poate fi o soluție pentru stimularea conservării
exponatelor din muzee sau pentru reînsuflețirea
interesului localnicilor față de inițiativele culturale
locale. Trecerea colecțiilor muzeale sătești cel puțin
în etapa www a digitizării (crearea unui website

(incluse în baza de date CIMEC sau
descrieri sumare pe alte pagini web):
• Colecția muzeală a Mănăstirii Nucet
• Muzeul de Artă Populară și Meșteșuguri Tradiționale
Valea Lungă Cricov
• Muzeul etnografic „Oameni, locuri și obiceiuri”,
Lucieni
• Casa Memorială Alexandru Ciorănescu, Moroieni
• Muzeul Etnografic Prof. Dumitru Ulieru, Pietroșița
• Punct muzeal Bezdead

propriu, cu informații complete despre exponate, cu
imagini etc.) poate fi un impuls pentru promovarea
colecțiilor pe plan local și, mult mai necesar de altfel,
la nivelul zonei. Însă pentru succesul unui astfel de
demers este necesară o abordare complementară,
care vede în digitizare un instrument util, parte a unei
strategii coerente de dezvoltare locală, care include
și sectorul cultural.
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CONFERINŢĂ DE MARKETING
CULTURAL @ MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

INTRODUCERE.

În perioada 10-11.11.2016 a avut loc Conferinţa Marketing cultural, a
treia ediţie, cu tematica „Publicuri și organizații culturale: practici și
tendințe”, eveniment organizat de către Muzeul Municipiului București, în
parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală și
Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea București și moderat
de către doamna Dr.Carmen Croitoru – Manager INCFC.
Programul conferinței, care a continuat seria întâlnirilor anuale, începute
în 2014 cu tema „Identitate vizuală în marketingul muzeal” și continuate,
în 2015, cu tema „Educația muzeală - de la concept expozițional la
activități educative” a inclus:

Prima zi
„Particularități ale Marketingului Cultural”, Dr.
Carmen Croitoru, Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
„Muzeul Național al Literaturii Române: între
normalitate și anormalitate”, Dr. Ioan Cristescu,
Muzeul Național al Literaturii Române
„Muzeul ca produs cultural. De la interes la fidelizare”,
Dr. Coralia Costaș, Complexul Muzeal Național
Moldova Iași

„Profilul vizitatorului actual la Muzeul Național
Peleș”, Daniela Voitescu, Muzeul Național Peleș
„Copii@muzeu”, Alexandra Zbuchea, Facultatea de
Management, Școala Națională de Studii Politice
și Administrative
„Teatru la Muzeu”, Raluca Băceanu, Facultatea de
Administrație și Afaceri, Universitatea București
„Publicuri și spații alternative”, Horia Iova, Muzeul
Municipiului București

„Muzeele și comunitatea”, Dr. Valer Rus, „Casa
Mureșenilor” Brașov
„Târgul - Noi abordări și perspective în educația
muzeală”, Raluca Ioana Andrei și Dr. Ovidiu Baron,
Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu
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A doua zi
Prezentarea expoziției „Muzeul Vârstelor - povestea
fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute”,
Dr. Adrian Majuru, Muzeul Municipiului București

Conferinţa Marketing cultural 2016 a fost realizată
sub atenta coordonare a unui Consiliu Științific
alcătuit din: Dr. Carmen Croitoru, Ec. Oana Duca

(Institutul Național pentru Cercetare și Formare
Culturală), Dr. Alexandra Zbuchea (Școala
Națională de Studii Politice și Administrative),
Dr. Adrian Majuru și Angelica Iacob (Muzeul
Municipiului București).
Comitetul de
Organizare al evenimentului a fost alcătuit din:
Angelica Iacob, Dr. Dan Pîrvulescu și Horia Iova
(Muzeul Municipiului Bucureşti).

Detalii suplimentare găsiți pe:
www.muzeulbucurestiului.ro https://www.facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti
www.culturadata.ro
https://www.facebook.com/culturadata/
https://www.facebook.com/culturadata.ro

73

MARKETINGUL CULTURAL
Cultural Marketing

„Cel mai inteligent și eficient marketing nu va fi
identificat ca atare...”

Marketingul cultural este un subiect abordat tardiv de o mare parte
a instituțiilor publice de cultură care pare că au înțeles destul de târziu
trecerea sectorului culturii de la statutul de „instrument de propagandă” la
statutul de „serviciu public”. Această schimbare de paradigmă, petrecută
teoretic după 1989, nu este nici la acest moment deplin înțeleasă, nici
eficient aplicată, din motive complexe care țin de abordarea administrativă
și politică a sectorului ocupațional cultură, abordări care permit confuzia
cu serviciile publice „de ghișeu”.
Cultura determină structuri, instituții, mecanisme sau organizații, ca toate
celelalte sectoare, cu deosebirea fundamentală că își asumă obligația de
a transforma opere și expresii artistice individuale în produse de consum
public pentru care cererea și orizontul de așteptare trebuie generate tot de
producător, întrucât nu există o cerere formulată.
Conceptul de marketing, ca mod de gândire, este o filosofie a organizației,
o atitudine economică orientată spre client1, întrucât produce ceea ce
acesta caută în schimbul obținerii unui profit, dar lipsa de cerere pentru
consumul cultural constituie principala distincție de care marketingul
cultural e obligat să țină cont în formularea propriilor concepte. Cererea
pentru cultură, neformulată și neexplicită, este substituită de un orizont
de așteptare care trebuie formulat, cultivat și chiar creat, pentru anumite
tipuri de bunuri culturale destinate consumului.
1
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W.J. Stanton – Fundamentals of marketing – fourth edition, Mc Graw – Hill Book Co., New York 1975 (p. 14).

Cultura își manifestă rolul de modelator de conștiințe
sociale la nivelul indivizilor, dar, în același timp, produce
norme de organizare și ierarhizare în interiorul societății
pe care o reprezintă. Această caracteristică determină
împrumutul unor tehnici și metode de acțiune de
marketing din sfera socialului, cu luarea în considerare
a regulilor estetice specifice fiecărui tip de activitate
culturală.
Cea mai cunoscută definiție a marketingului a fost
dată de Philipp Kotler: „Activitatea umană orientată
în direcția satisfacerii nevoilor și dorințelor prin
intermediul unui proces de schimb.”2
În lucrarea sa Bazele generale ale marketingului3,
Sica Stanciu distinge două tipuri de definiții pe care le
folosesc teoreticienii, definiții utilizate și în alte lucrări
de C. Florescu și I. Popa.4
O primă categorie se referă la definiții clasice sau
definiții tradiționale, cu o sferă restrânsă, potrivit cărora
marketingul se concentrează în primul rând să dirijeze
fluxul producției de la producător la consumator.
Conform acestor definiții, marketingul este strict
orientat spre vânzare, iar principiul imperativ se
sintetizează în mesajul „Vinde ce ai produs!”.
O a doua categorie încearcă definiții mai moderne,
definiții care abordează marketingul ca pe un proces
complex economic și social care pune accent pe
comportamentul consumatorilor și care se ghidează în
practică după principiul „Să produci numai ceea ce se
poate vinde!”.
Niciuna dintre categoriile de definiții nu include
cazul particular al bunurilor culturale consumate /
achiziționate / vizitate mai ales pentru valoarea lor
imaterială asociată cu o sumă de caracteristici dificil de
cuantificat din punct de vedere economic.
Aparent, marketingul cultural nu funcționează în toate
aspectele complexului uzitat ale mixului clasic – cei
patru „P” –, el nu are ca scop valorificarea efectivă a
produselor / serviciilor, ci doar atragerea unui public
cât mai numeros. Acest obiectiv este coroborat și cu
principiul politicilor culturale, conform cărora valoarea
culturii crește direct proporțional cu numărul de
consumatori.
2
3
4

Dacă analizăm toate elementele mixului de marketing,
vom observa cât de diferit se comportă marketingul
cultural în raport cu teoriile clasice de marketing.
Produsul – discuțiile despre produsul cultural pornesc
de la identificarea bunurilor culturale, extrem de variate
ca manifestare (materiale și / sau imateriale), dar care
au la origine un act de creație, un bun cultural, o operă
de artă. Opera de artă nu este de obicei realizată în
urma unei cereri, totodată ea nu este nici un serviciu
generat de o nevoie socială, ci mai degrabă expresia
unei reacții (cu mai mult sau mai puțin caracter social)
individuale creative. Simplificând, am putea spune că
opera de artă devine bun cultural după o validare (nu
neapărat axiologică) și devine produs cultural abia după
ce începe să iasă în spațiul public.
Prețul – nu este niciodată un preț corect în raport cu
valoarea lui materială, sau în raport cu suma elementelor
de cost care contribuie la realizarea lui. Funcție de natura
produsului cultural, prețul este atât de variat încât nici
nu poate fi de cele mai multe ori complet identificat
sau asociat numărului de produse. Demonstrația nu e
mai puțin absurdă dacă s-ar lua în calcul o asociere a
produsului cultural cu un serviciu, prețul acestora fiind
nu numai imposibil de acoperit direct de consumatori,
ci și nejustificat în raport cu efectul consumului. Ar
mai fi de asemenea nevoie de câteva precizări despre
efectul generat de produsele culturale, care este extrem
de întârziat față de momentul difuzării și nu are drept
consecințe decât formarea unui obicei de consum. În
ceea ce privește succesul produsului cultural, acesta este
și mai complicat, deoarece chiar și în cazul consumului
colectiv, în locuri dedicate, receptarea și decriptarea
mesajelor culturale reprezintă un proces individual
bazat pe nivelul de cunoștințe, coduri și disponibilități
estetice și emoționale strict personale.
În al treilea rând problema canalelor de distribuție
nu funcționează nici ea conform rețetelor cunoscute,
deoarece o piață propriu-zis culturală e prezentă sau
nu, funcție de tipul de produs discutat, dar de cele mai
multe ori această piață nu reacționează la valori, ci la
trenduri, fără a se putea stabili o relație directă între
preț și popularitate.
Prin urmare, singurul „P” funcțional în parametrii
cunoscuți devine cel al promovării, promovare pe

Philipp Kotler – Principles of Marketing – Third Edition, Prentince – Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1986 (p. 4).
Sica Stanciu – Bazele generale ale marketingului – http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/sica/index.htm.
C. Florescu (coordonator) – Marketing, Marketer, Buc. 1992 pp.18-20; I. Popa – Tranzacții internaționale, Editura Recif București (pp. 133-134).
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care marketingul cultural se poate desfășura făcând uz
de toate pârghiile pe care le cunoaște și la care poate
adăuga elemente din arsenalul propriu. Din păcate,
promovarea în materie de cultură este deseori slabă,
devitalizată, nețintită și confuză, mai ales atunci când
se împrumută fără discernământ tehnici agresive din
promovarea comercială.
Prin urmare, marketingul pentru cultură va ține cont
de diferențe fundamentale de fond care ar trebui
să modifice complet abordarea strategică pentru
instituții publice de cultură, astfel încât să ia în
considerare nu numai specificul produselor culturale
furnizate, ci și specificitățile de consum ale acestora.
O discuție legată de diferența dintre produs și serviciu
cultural, cu toate caracteristicile și diferențele pe
care acestea le generează, nu a fost încă abordată
serios în zona instituțiilor publice. Motivele sunt
diverse, dar din practică se pot deja identifica lacune
substanțiale în abordarea teoretică a particularităților
managementului și a marketingului cultural, mai ales
din perspectiva celor finanțate din bani publici.
Într-o măsură semnificativă, marketingul cultural
se aseamănă foarte mult marketingului social5,
o noțiune introdusă în teorie de Ph. Kotler și G.
Zaltman încă din 1971. Marketingul social utilizează
segmentarea pieței, studii de piață, punerea în valoare
a conceptelor de comunicare, facilități, stimuli, teoria
schimburilor, pentru a obține maximum de reacție
din partea grupurilor vizate, fiind din acest punct de
vedere apropiat de ceea ce ar putea și ar trebui să
facă un marketing destinat produselor culturale.
Pentru cultură devine importantă studierea dinamicii
consumului și, mai ales, studierea consumatorului de
cultură și a preferințelor, așteptărilor, mesajelor la
care reacționează, precum și un întreg set de cutume
asociate acestui consum.
Cele mai importante probleme în marketing sunt cele
pe care nu le cunoaștem legate de comportamentele
de consum, de așteptările și dinamica „gustului”
unui public insuficient determinat și analizat. Pe de
altă parte, simetric, nu sunt suficient analizate nici
produsele culturale oferite, mesajele și funcțiile
estetice generate și nici gradul de adecvare la
5

problemele contemporane ale consumatorilor,
întrucât de obicei se optează pentru segmentări
nediferențiate și o scădere a pretențiilor estetice, pe
principiul că dacă produsul nu e foarte complicat, va
fi mai accesibil.
Din păcate, se pare că tocmai această abordare
produce un clivaj între așteptările unui public
consumator și realitatatea nivelului cultural al
produselor. Efectul, vizibil deja în analizele calitative
de consum cultural, este o scădere a calității
publicului înarmat cu instrumente de decodificare
simbolică, scădere care nu se compensează neapărat
cu o creștere cantitativă a nou-veniților în rândul
consumatorilor obișnuiți de cultură. Nu e foarte clar
dacă opțiunea este conștientă sau experimentală,
sau doar efectul acut al unor practici semidocte de
management și marketing făcut fără bază teoretică
solidă.
În orice caz, scopul principal al marketingului cultural
este să creeze un consumator, ceea ce ar trebui
să genereze un interes major pentru autoritate și
manager. Din păcate, un marketing empiric aplicat
într-o atmosferă de confuzie teoretică legată de
rațiunea finanțării culturii din bani publici nu va ajuta
foarte mult, dacă nu cumva va produce un efect
invers.
Probabil că una dintre soluții ar putea fi o revenire
la cercetare ca funcție esențială de la care pornește
orice organizație în construcția propriilor strategii de
evoluție. O cercetare care să arate nu numai efectele
cantitative ale rezultatului culturii publice, ci și ce
mecanisme se activează în procesul de consum.
Probabil că vom fi obligați să recunoaștem că
nu oricine este consumator de cultură și să ne
reamintim o afirmație a lui Derrick Chong din „Arts
management”:
„A oferi pur și simplu publicului ceea ce dorește
reprezintă un act de abdicare de la responsabilitate.
Organizațiile artistice trebuie să acționeze în sensul
modelării gustului.”

Philip Kotler și G. Zaltman – Social marketing, an approach to planned social change – Journal of Marketing, July, 1971.
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Din această perspectivă, una dintre cele mai
importante activități de marketing este cea de
creștere, educare și dezvoltare a publicurilor,
deoarece educația este un facilitator mai puternic
al accesului la artă decât venitul individual. În acest
proces vom fi probabil obligați să acceptăm că
publicul contemporan nu mai percepe consumul de
artă ca o datorie culturală legată de statutul social,
dar că se manifestă, în schimb, plăcerea decodificării
unor semnificații legate de propria existență.
Nu mi-am propus să epuizez și nici să închid toată
problematica marketingului cultural pentru instituțiile
publice deoarece am convingerea că subiectul necesită
analize mai profunde și exemplificări relevante. Voi
trece însă în revistă câteva dintre întrebările care ar
trebui să ne atragă atenția și asupra cărora va trebui
să ne aplecăm în perioada următoare:
• Care este nivelul de alfabetizare vizuală sau
muzicală pe care o organizație artistică publică
sau privată ar trebui să îl asume pentru publicul
său?
• Se poate face marketing „in-house” cu resursele
și specialiștii din organizația / instituția de
cultură?
• Ce tip de cercetare ar fi mai potrivită?
• Sondaje realizate la intrarea sau la ieșirea din
clădire?

• Măsurători cantitative?
• Măsurători calitative?
• Cine este de fapt „concurența” în marketingul
cultural?
• Are totuși marketingul cultural o finalitate
financiară?
• Care sunt cele mai eficiente metode aplicabile
în marketingul cultural? Dar cele mai eficiente
instrumente și tehnici?
• Promovare cantitativă?
• Promovare excesivă pe orice fel de canale?
• PR?
• Reclame publicitare?
• Spoturi TV?
• OOH?
În încheiere nu voi face altceva decât să vă propun
continuarea investigațiilor pe marginea a ceea ce
poate fi de fapt un marketing cultural autentic
pentru instituțiile publice de cultură și să reamintesc
o regulă de aur în management și marketing: „Ceea
ce nu puteți măsura, nu puteți îmbunătăți.”

dr. Carmen Croitoru
manager
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
carmen.croitoru@culturadata.ro
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Imagine 1. Perspectivă intrare

MUZEUL VÂRSTELOR, DE LA COPILĂRIE LA SENECTUTE
The Museum of Our Ages, from Childhood to Old Age
Fiecare purtăm cu noi un muzeu personal, în care adunăm și conservăm
urmele unor atitudini consumate sau dorite, ale unor idealuri așteptate
sau împlinite, sau ale multor eșecuri asumate, dar și alungate. Acest muzeu
este chipul nostru.
Așadar, pe de o parte adunăm în muzeul personal, a cărui vitrină este
chipul nostru, tot ceea ce întâlnim și consumăm pe măsură ce creștem,
tot ceea ce se desfășoară în jurul nostru, de la școală la carieră. Iar pe de
altă parte, purtăm amprenta unei cronologii orizontale, a ceea ce dorim
să devenim, nu prin forța împrejurărilor și a circumstanțelor, ci prin forța
schimbărilor provocate de noi.
Întreaga sumă de manifestări ale mentalității românești reprezintă
continuarea manifestărilor similare din veacurile anterioare. S-au schimbat
doar accesoriile cotidiene, importate și adaptate gusturilor fiecărui individ
sau fiecărei colectivități, de la legislație la comportament. Adunăm în
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Imagine 2. Reconstituire
interior secolul 18

muzeul personal extensiile generațiilor mai vechi –
dincolo de cartela genetică mai există și una culturală,
la fel de puternică și îndelungată, și adesea aceasta din
urmă o poate modifica pe cealaltă.
Tot ce se întâmplă din copilărie până la maturitate
contează pentru ceea ce va fi în cele din urmă
bătrânețea: obiceiurile de viață (alimentare, de muncă,
de odihnă etc.), filosofia adoptată, orice secvență a
comportamentului, toate pregătesc calitatea vârstei a
treia, poate și a patra. (Menționăm totuși și premisele
genetice, problema „longevității potențiale”.) Tot ce
simte un tânăr sunt numai semnale ale tinereții de
care acesta nu este tocmai conștient. Sunt semnalele
normalității. Cei tineri însă nu au de la bun început, așa
cum am spus, conștiința tinereții, a valorii vârstei lor,
și nu numai că-și ignoră bunul de preț pe care-l dețin,
tinerețea, care înseamnă rezistența la efort, factorii
de risc ce devin aproape inexistenți, elan permanent,
rezervă inepuizabilă de energie etc., dar abuzează de
aceste calități, le risipesc.
În schimb, tot ce simte un bătrân sunt semnale ale
bătrâneții. El este conștient de acest fapt. Un bătrân
simte practic tot timpul că este bătrân. Semnalele
primite de un vârstnic, condiția de a fi vârstnic, îl
obligă să-și conștientizeze vârsta, să-și limiteze efortul

conform capacității, să nu facă gesturi riscante. Unui
bătrân, conștiința vârstei nu-i este întreținută numai de
semnalele primite de la organism. Cei din jur îi transmit,
în plus, continuu semnale prin care-i întrețin conștiința
vârstei. Dar așa s-au petrecut lucrurile întotdeauna și
așa se vor petrece mereu. Este imposibil să fie altfel,
aceasta este ordinea vârstelor, fiecare etapă de viață are
condiția ei. Ar fi nefiresc ca un tânăr să-și drămuiască
capacitățile specifice tinereții, gândindu-se că ar putea
eventual să zburde la bătrânețe. Cei tineri pur și simplu
nu se gândesc la propria bătrânețe, ca și cum pentru ei
bătrânețea nu ar exista. Pentru că trăim și înțelegem cu
adevărat numai vârsta pe care o avem. Deși adunăm în
„muzeul personal” prelungiri culturale ale generațiilor
mai vechi.
Dar este posibilă, și chiar se impune, înțelegerea vârstei
trăite prin cunoașterea vârstelor similare trăite diferit,
în trecut, de alte generații.
„Muzeul Vârstelor, de la copilărie la senectute” este o
poveste atât despre intimitate, cât și despre evoluția
raporturilor dintre generații în ultimele trei secole,
pentru mediul urban românesc, având Bucureștiul
drept studiu de caz. O poveste despre cum ar fi arătat
o zi din viața noastră, din secolul al XVIII-lea până în
prezent.
79

Imagine 4. Reconstituire
interior secolul 19

Imagine 3. Reconstituire
interior secolul 19

M.M.B. a propus o temă și a ales un titlu pentru expoziția
de bază din Casa Filipescu-Cesianu, care s-a sprijinit și
pe un chestionar realizat cu scopul de a cunoaște dacă
există un interes al bucureștenilor pentru înființarea
unui muzeu de antropologie urbană. Acest chestionar
ne oferă concluzia că marele public are un interes major
de înființare a unui muzeu de antropologie urbană.
Astfel, Muzeul Vârstelor ar putea fi primul muzeu de
antropologie urbană, mergând nu pe reprezentarea
cronologiei clasice, așa cum vedem derulându-se
astăzi majoritatea tipurilor de expunere muzeală, ci
prin intersectarea cronologiilor, istoria devenind un
accesoriu complementar și nu un fundament științific
singular.
Tematica expozițională propusă pentru Muzeul Cesianu
este Istoria familiei și a intimității.
Suntem aceiași de sute de mii de ani, dar cadrul cultural,
cel socio-profesional și evoluția tehnologiei aduc
modificări atât în privința trupului (greutate, înălțime,
fizionomie, boli variate), cât și în privința mentalităților,
comportamentului, abilităților etc.

profesionalizării), dar și unor factori de modelare
internă (intimitatea familiei și a anturajului).
Al doilea obiectiv: înțelegerea vârstei trăite prin
cunoașterea vârstelor similare trăite diferit în trecut de
alte generații și mai ales dezvoltarea aptitudinilor de
adaptare pentru vârstele care urmează, în funcție de
caz (adolescență, maturitate, senectute), în raport cu
exigențele sociale, proiectele profesionale și modelarea
morală.
Al treilea obiectiv: cum putem construi un proiect de
viață pornind de la modele similare al căror traseu s-a
consumat în timpul generațiilor trecute? Reușita unui
proiect de viață – nimic altceva decât un factor de
echilibru între carieră și intimitate – ține întotdeauna de
instrumentele de adaptare pe care le construiești singur
pentru a rămâne competitiv, în pas cu tehnologia, pe de
o parte, iar pe de altă parte să aduci ceva nou, pentru
a aduce plusvaloare profesiei tale și, astfel, un plus de
confort pentru următorii ani de viață.
Adrian Majuru
Muzeul Municipiului București
adimajuru@gmail.com

Vor fi oferite informații cu privire la evoluția acestor
elemente legate de natura umană pentru ultimii trei
sute de ani.
Primul obiectiv: să-i apropie și să-i familiarizeze pe
adolescenți și tineri de ceea ce vor deveni peste
treizeci sau patruzeci de ani. În toată această perioadă
de timp, ei vor trebui să se adapteze continuu unor
factori de presiune externă (evoluția societății și a
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Imagine 5.
Casa Cesianu

Imagine 1. Autentic vs. kitsch - tornada de valori

TÂRGUL – EVENIMENT SOCIO-CULTURAL
ȘI METODĂ DE FORMARE A PUBLICULUI
The Fair as a Socio-cultural Event and a Public Education Tool
Târgul a fost considerat o acțiune esențială în mediul de viață din
satul tradițional, fiind preluat ca atare și în Muzeul ASTRA, în sensul
reconstituirii aspectelor capabile să redea impresia de muzeu viu. Au
fost puse în valoare, în principal, elemente documentare legate de târgul
rural și urban din secolul al XIX-lea și din secolul al XX-lea, cercetările fiind
continuate pe teren în perioada 1963-prezent. Baza de date cu meșterii
activi reprezintă o resursă esențială atât pentru activitățile de tip târg,
cât și pentru animațiile culturale, gospodăriile funcționale, dar și pentru
completarea acțiunilor culturale conexe expozițiilor pavilionare.
Târgul a fost prilej de întâlnire și de schimb, atât în plan social, cât și
comercial. Schimburile au fost atât de valori personale, cât și de valori
reprezentative pentru comunități mai largi sau mai restrânse. Eveniment
cu caracter aparte, târgul a fost, în același timp, o metodă de lucru pe mai
multe planuri. Modalitățile de prezentare, măștile sub care expuneau
meșterii – pentru că ei erau cei care vindeau, în târgurile tradiționale, de
cele mai multe ori, (re)prezentându-se în fața oamenilor – erau în sine
instrumente de marketing, chiar dacă nu erau văzute ca atare. Meșterul
se reprezenta pe sine, o categorie socio-economică, o categorie etnică etc.
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Imagine 2. Mostrarul – cheia relaţiei dintre meşter –
ucenic – târg – public

Era așadar o entitate cu multiple măști – masca fiind, de
asemenea, unul dintre obiectele prezente la numeroase
astfel de evenimente –, pe care le exploata și pe care
beneficiarii târgului le exploatau la acesta.
În primele decenii de existență ale Asociațiunii
ASTRA, conducătorii acesteia au organizat sau au fost
participanți la expoziții în cadrul cărora accentul era
pus pe reprezentarea etniei românești, prin valori
identitare, între acestea portul sau obiectele realizate
de meșteri ocupând un loc central. Portul era prezentat
fie pe păpuși, fie direct, prin reprezentanții diverselor
despărțăminte astriste. Era realizat astfel un transfer
de valori identitare din comunitățile de origine către
expoziții, veritabile târguri în care schimburile de
toate felurile erau inevitabile, prin simpla participare.
Ulterior, târgurile etnografice au păstrat această valență
expozițională, fiind veritabile expoziții în aer liber, cu
standuri care reactivau, prin metode mai vechi sau
mai moderne, valori identitare, exploatând metode de
expunere dintre cele mai ingenioase.
Pentru muzeele în aer liber, în special, târgurile au
reprezentat modalități de expunere, de (re)activare
a monumentelor, de (re)locuire a satului – un sat de
sinteză, cum este cazul Muzeului ASTRA –, de însuflețire
a locului. Muzeul viu trăiește prin locuitori ad-hoc, prin
angajați sau voluntari care asumă rolul de gazde, prin
atmosfera autentică recreată de obiectele expuse, dar
și prin evenimentele din lumea satului. Meșterii au
fost și sunt unii dintre locuitorii vremelnici ai muzeelor
etnografice, animând gospodăriile în cadrul târgurilor,
prin animațiile culturale sau prin numeroase alte
evenimente.
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Imagine 3. Neuhauser Franz - Târg anual la Sibiu Muzeul Naţional Brukenthal

Fiind foarte atractive, târgurile au reprezentat și o
metodă eficientă de atragere și de formare a publicului,
inclusiv a publicului muzeal. Relaționarea meșterului cu
atelierul și / sau cu gospodăria din muzeu, raportarea
permanentă a obiectelor din colecții la cele de la standul
meșterilor au ajutat publicul să înțeleagă nu doar
circulația unor teme sau motive în diverse comunități,
ci și elementele prin care anumite obiecte au dobândit
un rol de reprezentare mult mai mare decât altele,
devenind patrimoniu. Caracterul deschis al târgului,
capacitatea acestui tip de eveniment de a atrage și de
a forma public, de a expune atât obiectele autentice,
cât și, inevitabil, tendințe actuale, contactul direct cu
artizanul sunt doar câteva dintre atuurile pentru care
acesta se numără, în continuare, printre evenimentele
cele mai căutate ale muzeelor în aer liber.
Târgurile au evoluat odată cu lumea. Cum era și
firesc, trebuia ca valorile vehiculate în târguri să aibă
căutare. Cercetările realizate la târguri din toate
zonele țării, evenimente cu valoare de reprezentare
pentru comunitățile în care se derulează, au identificat
tendințele de actualizare, de reorientare, de reinterpretare a valorilor. Chiar și cele mai bine organizate
târguri etnografice conțin, inevitabil, obiecte care, deși
prezentate ca autentice sau tradiționale, sunt parțial sau
total contrafăcute. Circulația motivelor și a temelor de
la o comunitate locală la alta trebuie văzută, în prezent,
dintr-o perspectivă globală sau globalizantă. Valorile
circulă mult mai repede decât în trecut, iar combinarea
acestora este văzută fie ca o capacitate superioară de
(re)interpretare, fie ca o modalitate artistică de citire
a realității imediate, fie drept kitsch… De la vasele de
ceramică realizate în alte țări și doar smălțuite în spațiul

românesc, la piesele de port imprimate aiurea, aproape
toate obiectele „tradiționale” pot fi realizate, în prezent,
și altfel. S-au schimbat materii prime, metode de lucru,
unelte… Specialiștii în „tradițional” sau „autentic” sunt
chemați să facă selecții de valori, dar rolul acestora este
din ce în ce mai greu, iar aria de selecție, tot mai restrânsă.
Un muzeu în aer liber lucrează, în genere, cu câteva sute
de meșteri pentru târgurile sale. Dacă târgurile organizate
de muzee sunt, în cea mai mare măsură, bazate pe o
selecție foarte strictă a meșterilor și a obiectelor expuse,
cele organizate în sate și orașe sunt, dintr-un punct de
vedere, oglinda fidelă a comunității, a lumii reale, a puterii
de cumpărare, a dorinței sau nevoii de reprezentare și a
conexiunilor de tot felul între comunități și valori de la noi și
de aiurea. Fie că vorbim despre produsele „made in China”,
fenomen identificabil la nivel global, în târguri și magazine,
până și în țările cele mai bogate, fie că vorbim despre
revalorizarea obiectelor vechi, din toate sursele posibile,
circulația de valori a devenit mult mai greu de evaluat și de
urmărit, iar confuziile sunt pe măsura așteptărilor. Lumea
vine ca la târg, căutând valori certe, dorind să acopere
nevoi imediate sau, pur și simplu, pentru un anumit
caracter de surpriză.
Recent, în proiectul Patrimoniu Deschis, derulat de Muzeul
ASTRA prin Granturile SEE, Târgul a fost ales ca temă
centrală, acesta reprezentând atât un arc peste timp, având
în vedere documentele disponibile în arhiva muzeului, cât
și punctul de întâlnire al comunităților etnice din diverse
zone ale țării, ilustrarea actuală din expozițiile realizate
în acest proiect plecând de la elemente precum târgul
transilvănean reprezentat în picturile lui Neuhauser, la
documentarea târgurilor tradiționale de-a lungul timpului,
raportând evoluția acestora la situația unor târguri active,
ale căror valori cu potențial de patrimonializare au fost
preluate într-un cadru expozițional care s-a dezvoltat
de la un mostrar vechi de peste două secole, printr-un
concept de instalații care reia simbolistica arborelui vieții,
realizând conexiuni inepuizabile între atelierele meșterilor,
obiecte, motive tradiționale și valori autentice sau false
și, bineînțeles, mediul târgurilor contemporane. Valoarea
umană centrală rămâne, și în acest context, meșterul
popular, fiecare vizitator fiind direcționat invariabil către
realizările celor mai valoroși meșteri.
Una dintre ideile echipei care a lucrat la această expoziție a
fost raportarea tradiției, a valorilor autentice, la confuziile
sau la amestecul de valori din cele mai multe târguri
contemporane. Viziunea curatorului Ovidiu Daneș a inclus

Imagine 4. Târgul Creatorilor Populari - aspecte

Imagine 5. Târgul Creatorilor Populari

Imagine 6. Târgul olarilor Sibiu 2015

și o anumită dorință de a șoca prin raportarea obiectelor
de patrimoniu, cu valoare identitară certă, la obiecte
din târguri contemporane, „aruncate”, într-o instalație
artistică, sub forma unei tornade a valorilor. Văzută
ca un proiect cu caracter deschis, expoziția Muzeului
ASTRA propune prezentarea unui număr cât mai mare
de obiecte de patrimoniu, multe dintre ele din colecțiile
Muzeului Asociațiunii, prin schimbarea periodică a
acestora, în cadrul unui context valorizant, din punct
de vedere istoric și socio-cultural, dar și prin raportarea
la kitsch, la fenomene sociale contemporane, pe care
publicul le poate descifra, astfel, printr-o nouă cheie.
Ovidiu Baron
Director general adjunct
Complexul National Muzeal Astra
ovidiu.baron@muzeulastra.com
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TÂRGUL ȘI MUZEUL. PERSPECTIVE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIONALE
Fairs and Museums - Economic and Educational Outlook
Muzeele pot oferi numeroase oportunități de creștere economică (Gutsche,
Hoschler, Kendall, Pagel, 2015: p. 49) a societății, alături de susținerea și transmiterea
valorilor educaționale, a valorilor pro patrimoniu și a valorilor sociale. Revitalizarea
și promovarea meșteșugurilor tradiționale prin organizarea târgurilor în cadrul
muzeelor și nu numai, implicarea meșterilor în atelierele practice, demonstrative,
realizate pentru toate categoriile de public de către instituțiile muzeale cu profil
etnografic asigură sustenabilitate acestei categorii profesionale. De asemenea, prin
educarea publicului tânăr și foarte tânăr cu ajutorul meșterilor populari, muzeul
facilitează orientarea profesională a celor care își doresc să se angajeze în realizarea
unui meșteșug, promovând valorile tradiționale. În anul 2016 am realizat un ghid de
interviu adresat meșterilor populari participanți la cea de-a XXXIII-a ediție a Târgului
Creatorilor Populari din România organizat de Muzeul ASTRA (14-15 august 2016)
și la Târgul Olarilor din Sibiu (organizator Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Muzeal
ASTRA), ediția 50 (3-4 septembrie 2016), unde din totalul de aproximativ 200 de
meșteri autentici am intervievat 45.
Prin intermediul ghidului de interviu am urmărit să identific: modul de însușire a
meșteșugului de către creatorii populari, importanța acestuia în viața meșterului,
spațiul de realizare, autoritățile care îi sprijină, modalitatea de promovare și vânzare
a produselor, ce reprezintă TÂRGUL pentru ei, care este modalitatea de transmitere a
propriului meșteșug, categorii de public interesate, ce înseamnă pentru ei tradițiile și
care sunt din punctul lor de vedere elementele de stabilire a identității unei națiuni.
Cei 45 de meșteri intervievați reprezintă un număr de 15 meșteșuguri tradiționale
(olărit, confecționat podoabe, țesut, prelucrare lemn, sticlă, confecționat instrumente
muzicale, prelucrare lemn, prelucrare papură, prelucrare piele, cusături, modelaj lut,
confecționat măști populare, confecționat costume populare, confecționat coșuri
nuiele, ouă încondeiate). Majoritatea dispun de o vechime de peste 20 de ani în
meșteșugul realizat, dobândindu-l de la cele mai fragede vârste, principala sursă de
învățare a acestei ocupații fiind familia, în special părinții, rămânând și la ora actuală
principala modalitate de transmitere a meșteșugului practicat.
Luând în considerare valoarea economică a meșteșugului, întrebați fiind Ce mijloace
utilizați pentru a vă promova produsele meșteșugului?, toți meșterii populari au
declarat că principala modalitate o reprezintă participarea la târguri, fie organizate
de muzeu, fie de autoritățile locale sau asociații care contribuie la valorificarea și
transmiterea meșteșugurilor populare tradiționale. Un număr destul de redus
afirmă că își prezintă produsele pe o pagină de socializare personală sau că utilizează
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site-uri de profil și cei mai puțini dintre ei, sub 12%
din totalul meșterilor participanți la studiu, afirmă că
acordă interviuri radio / TV sau că utilizează presa scrisă
pentru a-și promova produsele (de exemplu anunțuri
publicitare, casete de prezentare etc.). De asemenea,
întrebați care sunt principalele târguri unde își
comercializează obiectele, meșterii au numit și au pus
pe primul loc târgurile organizate de către muzee și apoi
târgurile și evenimentele organizate de alte instituții.
Așadar, muzeul reprezintă pentru ei principala sursă
de promovare și comercializare a produselor, aspect ce
se poate observa și din răspunsurile oferite de meșteri
la întrebarea Cu cine ar trebui să colaborați pentru a
vă promova cât mai bine meșteșugul și produsele
obținute?

Astfel, peste 73% dintre meșterii intervievați au
declarat că muzeul este, într-o foarte mare măsură,
principala instituție colaboratoare, 26,7% au ales,
într-o foarte mare măsură, instituțiile de învățământ,
în același procent meșterii au ales organizațiile
neguvernamentale și comunitatea, administrația locală
în proporție de 24,4%, iar Centrele pentru Conservarea
și Promovarea Culturii, instituțiile care se ocupă în mod
direct de evidența și sprijinul meșterilor populari, au
fost selectate, într-o foarte mare măsură, de 33,3%
dintre meșterii care au răspuns la ghidul de interviu.
Pentru mai mult de jumătate dintre meșteri, meșteșugul
practicat reprezintă principala sursă de venit a familiei,
ei realizând această activitate în fiecare zi.

Grafic referitor la timpul alocat de meșterii populari realizării meșteșugului

Astfel, târgul este pentru ei principala modalitate prin
care își câștigă existența. Acest lucru se poate observa
și din graficul următor, care prezintă în ce măsură
participarea la târguri îi ajută la vânzarea produselor,

transmiterea meșteșugului, întâlnirea cu ceilalți
meșteri, legarea relațiilor de prietenie sau schimbul de
informații legate de meșteșugul practicat.

Grafic referitor la principala motivație a meșterilor populari privind participarea la târguri
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De asemenea, putem identifica și valențele
educaționale ale participării la târg, meșterii afirmând
în proporție de 28,9% că motivația principală de a veni
la această manifestare este de a transmite meșteșugul
mai departe publicului cu care interacționează. Acesta
este reprezentat, în mare măsură, de adulți, urmează
apoi copiii și familiile cu copii, precum și grupurile
organizate. Cei cu care meșterii interacționează cel mai
puțin sunt tinerii, afirmă aceștia. Este important faptul
că meșterii populari consideră că meșteșugul practicat
va fi păstrat în timp deși, spun ei, va suferi modificări
în lumina noilor direcții și schimbări din societate
(Globalizarea – circulația informației, noi metode de
învățare și acces la cunoștințe, diversitate culturală,
cooperare, Localizarea – cunoașterea valorilor și
normelor comportamentale conform contextului
local, dezvoltarea și afirmarea valorilor locale, sprijin
pentru dezvoltarea comunităților, dezvoltarea culturii
tradiționale și Individualizarea) (Forumul Internațional
asupra educației secolului al XXI-lea, Beijing, China, 1521 iunie 2001). Doar 17,8% dintre meșteri consideră
că meșteșugul se va pierde în timp. Cei care afirmă
acest lucru sunt acei meșteri care practică țesutul,
confecționarea instrumentelor muzicale, prelucrarea

pieii, prelucrarea papurei și meșterii care confecționează
măști tradiționale. Este vorba fie de meșteșugurile care
necesită timp îndelungat de realizare, de pierderea în
timp a interesului față de anumite obiceiuri în care se
utilizează obiectele realizate de meșteri sau de acele
meșteșuguri care beneficiază pe piață de replici sau
variante industrializate, care au costuri de producție și
timp mult mai scăzute.
Implicarea muzeelor în promovarea meșterilor și
a meșteșugurilor tradiționale duce și la atragerea
turiștilor, atât prin patrimoniul deținut, cât și prin
proiectele derulate, contribuind astfel la dezvoltarea
economică a comunității din care face parte și la dezvoltarea turismului cultural. Așa cum arată și Rețeaua
Europeană a Organizației Muzeelor (Gutsche, Hoschler,
Kendall, Pagel, 2015: p. 48), inovația și creativitatea
sunt principalele competențe ale activității umane și
esențiale în dezvoltarea economică. Muzeele sunt cele
care, utilizând și punând în practică proiecte care au la
bază inovația și creativitatea, vor permite atât atragerea
de noi publicuri, cât și permanentizarea și fidelizarea
publicului deja existent, îmbunătățind calitatea vieții și
promovând valori identitare la nivel global.
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MUZEUL CA PRODUS CULTURAL: DE LA INTERES LA FIDELIZARE
Museum as a Cultural Product: From Customer Interest to Customer Retention

În 2009, apărea la Dunod Editeur volumul Le Marketing de l’art et
de la culture, semnat de Dominique Bourgeon-Renault, Stéphane
Debenedetti, Anne Gombault și Christine Petr-Le-Huérou în încercarea
de a stabili carac-teristicile acestui proces care apropie două câmpuri
care la acea vreme, în Europa, încă păreau să nu aibă nicio legătură:
marketingul și cultura, dar și abordările strategice pe care această
alăturare le implica. Într-un interviu acordat editorului, Dominique
Bourgeon-Renault definea marketingul cultural drept „ansamblul de
instrumente de care dispune organizația culturală pentru a suscita
din partea publicului comportamente favorabile realizării obiectivelor
sale organizaționale”. Instrumentul principal – afirmă autoarea – este
studierea publicului și a comportamentelor sale, iar obiectivele sunt
acelea de a ameliora relația cu publicul cu scopul de a crește gradul de
satisfacție a acestuia, prin furnizarea de valoare, creând deci contextul
pentru fidelizare.
Știință care orientează organizația către clienții săi, atribuindu-i ca
misiune principală satisfacerea așteptărilor și nevoilor acestora,
marketingul este în același timp arta care permite atât creșterea
numărului de clienți interesați de produsele sale, cât și menținerea
marjelor, chiar într-un context marcat de o concurență acerbă. Putem
astfel defini marketingul ca fiind acea ramură a activității unei organizații
care face posibilă adaptarea ofertei la nevoile clienților, pentru a
asigura un beneficiu maximal pentru ambele părți, prin aplicarea unor
tehnici specifice (studii de piață, plan anual de marketing etc.).1
1

Marc-Alexandre Legrain, „La démarche marketing”, disponibil pe www.leclientestroi.be
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Deși inițial considerată cu suspiciune, apropierea
dintre marketing și cultură s-a dovedit în timp a
fi una viabilă, implicând conlucrarea mai multor
domenii de acțiune și a unui număr mare de actori
la nivelul comunității, totul în beneficiul acesteia din
urmă, deoarece o societate fericită este una în care
administrația, economia, educația, cultura, turismul
își dau mâna pentru ca fiecare ofertă să poată fi
apreciată de beneficiari la justa sa valoare. După
cum arată chiar denumirea sa, marketingul cultural
constă în aplicarea tehnicilor specifice marketingului,
deci pieții libere, reale, asupra culturii, în general,
respectiv asupra produselor culturale, în particular.2
În definirea produsului cultural intră o plajă amplă
de exemple, de la o carte, un CD / DVD, o lingură de
lemn sau un tablou, până la un spectacol de teatru
sau de operă, un concert, un festival, o expoziție sau
chiar un muzeu, care din punct de vedere economic
se încadrează în două categorii: bunuri și servicii.
Considerate de UNESCO (Recomandarea 3.12 din
1998) drept „diferite de alte categorii de mărfuri”,
produsele culturale contribuie la existența și
funcționarea așa-numitelor „bunuri sociale”, precum
coeziunea socială și identitatea națională. De
asemenea, consumul de produse culturale naționale
atrage după sine cel puțin patru zone de depășire
a sferei stricte de aplicabilitate: 1. Externalitatea
rețelei – partajarea de informații într-o rețea dată
(prieteni, familie) crește numărul de persoane care
au informații despre respectivul produs cultural;
2. Externalități încrucișate – consumul în sine al
unui anumit produs cultural determină creșterea
valorii unui alt produs cultural (vizitarea unui sit și
citirea unei creații literare despre respectivul sit); 3.
Externalități comerciale – acestea apar atunci când
consumul unui produs cultural determină viabilitatea
din punct de vedere comercial a industriilor asociate;
4. Externalități intergeneraționale – atunci când
susținerea producției culturale contemporane
contribuie la existența unei producții culturale
viitoare bogate și diversificate.3
Evident, abordarea și aplicarea conceptului de
2
3
4
5

marketing cultural diferă în funcție de produsul
cultural introdus pe piață. Un element specific
marketingului cultural este faptul că nu întotdeauna
produsul cultural este introdus pe piață ca răspuns
la o cerere a pieței, ci presupune o abordare în sens
invers, de adaptare a produsului cultural la niște
necesități ale pieței. Este și cazul instituțiilor muzeale,
create, în primul rând cu scopul de a prezerva bunuri
culturale care în condiții obișnuite de păstrare s-ar
degrada într-un ritm foarte rapid, ar fi distruse din
ignoranță sau din alte motive, ceea ce, desigur, nu
ar permite transmiterea moștenirii culturale către
generațiile ce vor urma. În ultimele decenii, muzeele,
în ansamblul lor, și-au schimbat fața. Au înțeles că
sunt construite, în fapt, pentru comunitate și că
acest lucru înseamnă în primul rând identificarea
nevoilor comunității și furnizarea de soluții pentru
aceste nevoi – altfel spus, și-au adaptat obiectul de
activitate, pe de o parte în beneficiul societății, pe
de altă parte responsabilizând societatea, făcând-o
părtașă la soarta sa.
De aceea, deși aparent obiectivele marketingului
cultural sunt aceleași ca ale oricărei inițiative
de marketing, adică atragerea și fidelizarea de
cumpărători, și, ca în orice strategie de marketing,
pentru a putea vinde produsul trebuie definit un
preț, o ofertă, trebuie realizate acțiuni de promovare
etc., nimic din toate acestea nu este posibil fără
cunoașterea așteptărilor și nevoilor publicului.
„Cultura nu este o necesitate pentru consumator,
este o plăcere”, ne avertizează Emilie Moronvalle, și
acest fapt denotă o accesibilitate limitată a produsului
cultural pentru diverse categorii de beneficiari, atât
din punct de vedere financiar, cât și ca investiție de
timp. Chiar atunci când o expoziție este gratuită, nu
orice posibil consumator este dispus să își investească
timpul în parcurgerea acesteia. De aceea, este nevoie
de identificarea publicului interesat de produsul
cultural oferit și, eventual, de adaptarea ofertei la
nevoile comunității.4
Despre conceptul de produs cultural trebuie precizat
că se diferențiază de produsele de larg consum, care

Emilie Moronvalle, „Marketing culturel: deux concepts qui s’opposent?”, disponibil pe http://www.expertinbox.com/marketing-culturel/
Jeff Dayton-Johnson: “What’s different about cultural products? An economic framework”, Strategic Research and Analysis (SRA) Strategic Planning and Policy Coordination Department
of Canadian Heritage, noiembrie, 2000, p. 3 disponibil pe http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/pc-ch/CH4-1502010-eng.pdf
Emilie Moronvalle loc.cit.
Isabelle Assassi, „Spécificités du produit culturel. L’exemple du spectacle vivant”, Revue française de gestion 2003/1 (no 142), pp. 129, 131
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sunt standardizate, tipizate, disponibile în număr
mare, prin faptul că oferă unicitate, diversitate,
experimentare deși, ca orice alt produs, urmează un
ciclu de producție-distribuție.5
În cazul instituției muzeale, în mod absolut natural,
nu vor exista niciodată două colecții identice și, cu
atât mai puțin, două expoziții identice, indiferent
de domeniu și tematică, sau două conferințe, sau
două ateliere de pedagogie muzeală. Unicitatea sau
raritatea obiectelor de patrimoniu care constituie
expoziția și, cu siguranță, unicitatea viziunii ce stă
la baza organizării expoziției, prin includerea unui
obiect care, poate, considerat individual, nu este
unic (în cazul muzeelor de profil tehnic, de pildă) întrun anumit desfășurător și fir logic unic al expoziției
conferă specificitatea produsului cultural care astfel
se diferențiază de produsul de larg consum. Acest
fapt are „consecințe importante atât asupra ofertei,
cât și asupra cererii de produse culturale”, deoarece
la nivelul producătorului și distribuitorului poate
genera riscuri economice, psihologice și sociale, iar la
cel al beneficiarului, al consumatorului poate genera
incertitudine.6 Aceasta din urmă este determinată
de necesitatea de raportare constantă la etaloane,
care caracterizează viața cotidiană a oricărui om,
de încadrare în tipare și de funcționare și raționare
conform acestora, pe când experiența culturală este
una ce iese din aceste tipare.
În ceea ce privește motivațiile legate de consumul
cultural, acestea au o oarecare dimensiune, sau
încărcătură simbolică, ce poate fi orientată către sine
sau către ceilalți. În primul caz este vorba despre o
experiență estetică, resimțită de fiecare beneficiar
al unei expoziții, al unui atelier, al unei conferințe
sau al unui spectacol, care apreciază respectivul
produs cultural pentru sine, pentru emoția oferită
și nu pentru posibilele funcții utilitare. În al doilea
caz, produsul cultural poate fi indiciu al statutului
sau prestigiului, vorbindu-se în astfel de situații
de consum ostentativ de cultură, dar și al relațiilor
sociale.7

6
7
8
9
10

Locul ocupat de organizațiile culturale în comunitate
este, de asemenea, demn de luat în considerare,
fiind strâns legat de comportamentul în materie
de consum cultural al societății în mijlocul căreia
își desfășoară activitatea. Organizațiile culturale
„reflectă identitatea noastră culturală, atât prin
operele pe care le propun (valoare, declarații,
subiect, tabuuri), cât și prin formele pe care le
utilizează (tehnologie), prin intensitatea prezenței
lor (numărul de teatre sau de muzee dintr-un oraș)
sau chiar prin modurile de consum pe care le implică
(de exemplu, dansul poate fi un eveniment la care
participă toți sau un eveniment spectacol la care se
asistă).”8 Altfel spus, orice strategie de marketing se
bazează pe analiza în special a mediului extern, care
îi va condiționa sau chiar dicta ajustarea celui intern.
După un debut timid și lent, privit inițial cu reticență,
cu precădere în Europa, conceptul de marketing
cultural aplicat instituțiilor, întreprinderilor,
proiectelor, activităților specifice domeniului nu mai
este astăzi o noutate pentru nimeni. În prezent, este
unanim recunoscut rolul marketingului în succesul
pe piață al unui produs cultural, în jurul căruia sunt
construite adevărate industrii. Se folosesc sintagme
precum: industrii culturale, industrii creative,
industria divertismentului, industrii ale culturii și
timpului liber, industrii culturale și de media, industrii
ale culturii și ale informației, toate desemnând de
fapt veritabile „motoare ale economiei și creșterii
economice” inspirate de un produs sau un serviciu
cultural.9
Cunoscând o evoluție economică pozitivă, rolul
industriilor culturale și creative a crescut rapid și a
determinat recunoașterea acestora la cele mai înalte
foruri, cu precădere din perspectiva coeziunii sociale
și identitare. Astfel, Martin Schulz, Președintele
Parlamentului European, declara, în 2014, în
„Cuvântul înainte” al unui studiu al pieței industriilor
creative realizat de Ernst & Young:
„Europa are o istorie comună și un patrimoniu
cultural foarte variat. Acest patrimoniu este prețuit

Ibidem, p. 134
Ibid., pp. 135-136
François Colbert, „Les éléments du marketing des arts et de la culture”, p. 5, disponibil pe http://www.gestiondesarts.com/media/wysiwyg/documents/Colbert__lementsmarketing.pdf
Raluca-Nicoleta Radu, Manuela Preoteasa, Economia mass-media, Polirom, Iași, 2012
Creating Growth. Measuring Cultural and Creative Markets in the EU, EY, decembrie 2014, p. 5.
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de oameni ca o valoare comună care asigură Europei
noastre identitatea și ne unește. (...) Industriile
culturale și creative reprezintă 4,2% din PIB și aproape
7 milioane de locuri de muncă. (...) Cultura este una
dintre marile speranțe ale Europei.”10
Patrimoniul, care se regăsește în diferite domenii
ale industriilor culturale și creative, este cel care
contribuie într-o foarte mare măsură la atingerea
obiectivelor de coeziune socială și la crearea
sentimentului identitar la nivelul comunității în
mijlocul căreia ființează, se arată în Concluziile privind
patrimoniul cultural ca resursă strategică pentru
o Europă sustenabilă formulate în cadrul Întâlnirii
Consiliului pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport
de la Bruxelles, în data de 20 mai 2014.
„Pct. 5 Patrimoniul cultural joacă un rol important în
crearea și creșterea capitalului social deoarece are
capacitatea de: a) a inspira și a favoriza participarea
cetățenilor în viața publică; b) a crește calitatea
vieții și bunăstării indivizilor și comunităților lor;
c) a promova diversitatea și dialogul intercultural,
contribuind la un sentiment mai puternice de
„apartenență” la o comunitate mai mare și o mai
bună înțelegere și respect între popoare; d) a
ajuta la reducerea disparităților sociale, a facilita
incluziunea socială, participarea culturală și socială
și a promova dialogul între generații și coeziunea
socială; e) a oferi posibilități de dezvoltare a
aptitutidinilor, cunoștințelor, creativității și inovării;
f) a fi un instrument educațional eficient pentru
educația formală, non-formală și informală, pentru
educația și formarea pe tot parcursul vieții.
Pct. 6 Patrimoniul cultural are un important
impact economic, inclusiv ca parte integrantă a
sectoarelor culturale și creative, deoarece, printre
altele, acesta: a) constituie o forță determinantă
puternică a dezvoltării locale și regionale inclusive
și creează externalități considerabile, în particular
prin dezvoltarea turismului cultural sustenabil;
b) sprijină dezvoltarea și regenerarea sustenabilă
rurală și urbană după cum este ilustrat de
inițiative ale multor regiuni și orașe europene;
c) generează diverse tipuri de locuri de muncă.”11
11
12
13
14
15
16

Conform studiului efectuat de Ernst & Young,
publicat în 2014, câștigurile totalizate de industriile
culturale și creative din UE în anul 2012 au fost
de 535,9 miliarde de euro, primul subsector
fiind cel al artelor vizuale, în care sunt încadrate
și muzeele, iar numărul total al angajaților din
industriile creative din UE depășea, tot în 2012,
7 milioane de persoane, primele trei poziții fiind
ocupate la diferențe destul de mici de artele
interpretative, artele vizuale și muzică. Comparativ
cu alte sectoare ale economiei, industriile culturale
și creative se situau pe locul al treilea în Uniunea
Europeană.12 De asemenea, dintr-un alt studiu al
Ernst & Young publicat în 2015 aflăm că în 2013
câștigurile industriilor culturale și creative din UE
erau de 709 miliarde de dolari, iar numărul total al
angajaților era de 7,7 milioane de persoane.13 Tot
în anul 2013, ne informează studiul Ernst & Young
din 2014, vizitarea unui muzeu sau a unei galerii se
afla pe locul 5 din 9 între opțiunile de petrecere a
timpului liber ale cetățenilor UE, pe locul 4, dar la
diferență procentuală considerabilă, fiind vizitarea
unui monument sau a unui sit.14 În ceea ce privește
motivația vizitatorilor, același studiu arată faptul
că, deși furnizează doar 6,1% din câștigurile din
artele vizuale și 8,8% din forța de muncă ocupată în
domeniu, muzeelor li se recunoaște în unanimitate
rolul în asigurarea accesului la cultură. Întrebați,
vizitatorii a șapte dintre cele mai importante muzee
europene au declarat că vin la muzeu: pentru
divertisment și din plăcere (28%), pentru educație
și formare (26%) și pentru a găsi o poartă de
comunicare cu istoria, cu trecutul (17%).15
Și fiind vorba de motivație, ajungem și la gradul de
satisfacție al vizitatorilor în raport cu așteptările și
implicit la conceptul de fidelizare. Schema de mai
jos a fost propusă de Hermann Diller în lucrarea
sa „Kundenbindung als Marketingziel” publicată
în 1996.16 Putem observa cum, în baza analizei
experienței beneficiarului, în cadrul unei instituții
de cultură, în cazul nostru în muzeu, se poate
estima comportamentul său viitor atât în ceea ce
privește propria sa persoană, cât și în relația sa cu
alții.

Document disponibil online la adresa http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf
Creating Growth..., op. cit., p. 10
EY Analysis of Cultural and Creative Markets, 2015 apud Cultural times. The first global map of cultural and creative industries, EY, decembrie 2015, p. 44
Creating Growth..., op. cit., p. 31
Ibidem, p. 82
Hermann Diller: „Kundenbindung als Marketingziel”, în Marketing ZFP (1996), H. 2, S. 81-93
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Evelyne Lehalle definește fidelizarea drept „arta de
a crea o relația durabilă cu vizitatorul” și subliniază
că aceasta poate fi: soluția într-un context foarte
concurențial (local, național, internațional), o
necesitate politică (de a demonstra utilitatea
instituției în fața finanțatorului), obligația de
adaptare a formării profesionale la așteptările și
nevoile publicului, strategie de primire a vizitatorilor,
orientată pe calitate și pe imaginea instituției, axată
pe un dublu dialog, între instituție și vizitatori și,
respectiv, între vizitatori, favorizând crearea de
legături afective cu publicul, care va reveni cu drag
pentru a retrăi o experiență plăcută.
Ca soluții, pentru atingerea obiectivului de fidelizare,
recomandările sale includ: punctul de plecare să fie
reprezentat de cei „deja fidelizați” (școli, asociații
etc.) care revin cu plăcere pentru subiecte noi, dar
în sfera lor de interes; înainte de a părăsi muzeul,
vizitatorii să fie întrebați „Doriți să reveniți?”, „Doriți
să fiți informat cu privire la oferta noastră?” (astfel
obținându-se date de contact, utile în diseminarea
acțiunilor viitoare); să existe locuri de interacțiune

17

între public și instituție sau între vizitatori; să se
realizeze activități dedicate, personalizate; să se
cultive prezența pe internet, în special pe site-urile
de socializare.17
Fidelizarea este cea de care depinde, în mare
măsură, reușita pe termen lung a programului de
marketing propus și implementat. Nu întâmplător,
comunicarea acțiunilor de fidelizare vizate este
cea care guvernează succesul proiectelor entității
culturale. Fără o comunicare adecvată, programul de
fidelizare conceput nu își va putea cunoaște impactul
real, de amploare, în rândul comunității. De aceea
cunoașterea așteptărilor publicului este esențială în
propunerea de măsuri de fidelizare adaptate gustului
și intereselor grupului țintă, format dintr-un public
deja convins de calitatea și utilitatea produsului
cultural oferit.
Dr. Coralia Costaș
Complex Muzeal Național „Moldova” Iași
Șef birou relații publice, proiecte, programe,
marketing cultural
coralia.costas@gmail.com

Evelyne Lehalle, „Fidéliser les visiteurs culturels”, disponibil pe http://www.scoop.it/t/musees-et-museologie/p/4058467791/2016/01/19/fideliser-les-visiteurs-culturels-tourismeculturel
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Imaginea 1.

SPAȚII ȘI PUBLICURI ALTERNATIVE –
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Alternative Spaces and Audiences – The Bucharest City Museum

ABSTRACT
Aiming to follow the development path of a public-oriented museum, the
Bucharest Municipality Museum is trying to extend its offer so as to meet
the needs of a quickly developing model of contemporary Romanian cultural
consumer. While the permanent exhibitions and memorial houses offer an
authentic, immersive experience into different times, the museum is currently
exploring alternative ways to simulate new interaction between the visitor and
the space: multimedia shows, theatrical and musical performances, open air
events. Moreover, community spaces and emerging cultural spaces, such as
shopping centers, have started to be considered as alternatives for the museum’s
temporary exhibitions sites. In addition to that, the museum has lately started
exploring the possibility of reaching new audiences by means of virtual and
augmented reality spaces. All of these new approaches are sustained by a
new branding program for the twelve locations that compose the offer of the
Bucharest Municipality Museum.
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Elemente de strategie a muzeului
Muzeul Municipiului București se află în prezent în
plin proces de transformare, urmând modelul unui
muzeu orientat spre public, încercând să satisfacă
nevoile cultural-sociale ale comunității. Muzeul are
ca sediu administrativ Palatul Suțu, aflat în Piața
Universității, locație ce se bucură de o prezență
ridicată în conștiința publicului. Patrimoniul muzeului
cuprinde, însă, o serie de alte spații deschise vizitării,
ce întregesc potențialul unei oferte culturale
diversificate: Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Nicolae
Minovici, Muzeul Theodor Aman, Colecția de Artă
Ligia și Pompiliu Macovei, Muzeul Frederic Storck și
Cecilia Cuțescu-Storck, Muzeul George Severeanu,
Muzeul Victor Babeș și Observatorul Astronomic
„Amiral Vasile Urseanu”, ce a fost redeschis în
decembrie 2016.
Pentru valorificarea eficientă a acestor spații, vizând
buna lor integrare în circuitul cultural al Capitalei,
planul de management 2014-2017 după care instituția
funcționează prevede „realizarea unor materiale
informative de promovare a serviciilor și produselor
culturale care să reprezinte o identitate vizuală cu
valoare de brand cultural al instituției”1, deziderat
transpus în strategia de marketing prin construcția
unei identități vizuale moderne și coerente pentru
toate muzeele din structura MMB. (Imagine 1).
Arhitectura de secol XIX a Palatului Suțu, manifestă
în parterul central cu scară monumentală și
oglindă, atmosfera autentică a casei ce a aparținut

colecționarilor Ligia și Pompiliu Macovei, spiritul
creativ al atelierului de lucru al maestrului Theodor
Aman sau casa artiștilor din familia Storck oferă
vizitatorilor
experiențe
imersive
valoroase.
Experiența estetică a vizitării unui muzeu, definită ca
„senzația de încântare, euforie și, în anumite condiții,
de un sentiment al neliniștii, provocate de calități
ale unor obiecte sau evenimente, având în vedere
mai degrabă frumusețea decât utilitatea acestora”,
se identifică între cele șase tipuri de experiență
muzeală, propuse de studii contemporane.2
Dincolo de experiențele pe care muzeele și casele
memoriale le oferă, sub aspectul arhitecturii și
amenajării interioare, teoriile privind practicile
muzeale contemporane sugerează abordarea
publicului în noi maniere: „Oamenii gândesc adesea
muzeul ca pe o entitate fizică, cu o locație specifică,
ale cărei beneficii sunt, în principal, la îndemâna celor
care vizitează clădirea. Această perspectivă este,
însă, limitativă [...], muzeele își pot extinde serviciile
mult dincolo de granițele acestei structuri fizice.”3
Vizând dezvoltarea de noi audiențe și diversificarea
ofertei pentru a veni în întâmpinarea cererilor
unui nou profil al consumatorului cultural, Muzeul
Municipiului București experimentează modalități
de a desfășura activități în afara clădirilor proprii sau
de a folosi spațiile proprii în maniere alternative,
atât pentru activități expoziționale, cât și pentru
evenimente cultural-artistice.

Spațiu expozițional alternativ
Proiectul expozițional „Istorii din cartier”, coordonat
de Muzeul Municipiului București şi cofinanțat de
Administrația Fondului Cultural Național, a propus
valorizarea memoriei zonei sudice a Bucureștiului,
reunind imagini din diferite epoci, hărți ale zonei și
relatări ale localnicilor de astăzi, aparținând unor
generații diferite. În perioada 2-15 noiembrie 2016,
expoziția a fost deschisă publicului în Sun Plaza
Shopping Center, centru comercial important al
1
2
3

zonei. Construit ca un cartier muncitoresc în perioada
comunistă și considerat astăzi ca un „cartier-dormitor”,
cartierul Berceni duce lipsa unor spații culturale
active. Prin urmare, cele două mari centre comerciale
moderne ale zonei, construite în primul deceniu al
anilor 2000, au îndeplinit rolul de a emula un spațiu
public, de întâlnire și dialog social. Așa cum sugerează
o cercetătoare de origine rusă, „în orașele cu trecut
socialist, tranziția rapidă la economia capitalistă a dus

Proiect de management pentru administrarea Muzeului Municipiului București în perioada 2014-2017, accesat online http://www.muzeulbucurestiului.ro/proiect-de-management.html ,
p. 8
Neil G. Kotler, Phipip Kotler, Wendy I. Kotler, Museum Marketing and Strategy, second edition, San Francisco, Jossey Bass, 2008, p. 303.
Ibid., p. 325.
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Imaginea 2.

la o schimbare radicală în organizarea consumului
și a atitudinii față de acesta. Centrele comerciale au
devenit simbol al acestor transformări și, în același
timp, spațiu în care locuitorii orașului se confruntă cu
experiența schimbării stratificării sociale și a culturii
de consum. [...] Centrele comerciale funcționează
ca muzee ale modei, ale gusturilor și ale culturii de
consum.”4 Dincolo de funcția de a oferi un spațiu de
expunere pentru produsele culturii contemporane
pe care centrele comerciale o pot îndeplini, cu
efecte discutabile asupra dialogului public autentic,
aceste spații îndeplinesc un rol mai important pentru
comunicarea culturală, acela de a aduce laolaltă, întrun spațiu public, membrii comunității locale. În acest
context, Sun Plaza Shopping Center s-a prezentat ca
un spațiu de expunere ofertant, care să asigure faptul
că mesajul expozițional al proiectului „Istorii din
cartier” poate atinge un public extrem de relevant,
cel al populației cartierului, greu de atins în manieră

Imaginea 3.

semnificativă doar prin expunerea în spațiile muzeului,
aflate la distanță considerabilă de această zonă.
Expoziția în aer liber „Spitale dispărute ale Bucureștiului”,
realizată în parteneriat cu Fundația Colegiului Medicilor
din București, deschisă inițial în curtea Palatului Suțu, a
fost itinerată, în perioada 3 august - 30 octombrie 2016,
în curtea Spitalului Clinic Filantropia, în încercarea de
a aduce dialogul despre performanța unor instituții
medicale de tradiție și dispariția acestora chiar în spațiul
cel mai afectat de aceste aspecte, în fața unui public care
reprezintă cu certitudine subiectul serviciilor medicale
actuale, constituind astfel un alt experiment de utilizare
alternativă a spațiului (Imaginea 2). Contextul a fost cu
atât mai favorabil cu cât Spitalul Clinic Filantropia este o
instituție cu o tradiție de 200 de ani, fondată în aceeași
perioadă cu mare parte dintre spitalele dispărute ce
constituie subiectul expoziției, deschizând astfel teme
de reflecție.

Spațiu alternativ de evenimente artistice
Spectacolul-studiu „Întâlnire cu Shakespeare”, ce
reunește scene celebre din opere clasice precum
„Romeo și Julieta”, „Îmblânzirea scorpiei” sau
„Nevestele vesele din Windsor”, interpretate de
tineri actori, studenți, sub regia Irinei Movilă, a fost
găzduit, în numeroase reprezentații, de spații ale Casei
Filipescu-Cesianu (Imaginea 3). Pe durata sezonului
rece, spectacolul s-a desfășurat în mansarda casei, ce a
oferit o scenă neconvențională, modernă, desfășurată
pe două niveluri, iar pe durata verii, reprezentațiile
au avut loc pe platforma de piatră din curte, pusă în
4

valoare de vegetație și fragmente de statui. Supusă unui
complex proces de renovare și restaurare, casa a fost
redeschisă la finalul anului 2015 și găzduiește expoziția
„Muzeul Vârstelor”, începând cu decembrie 2016. Pe
durata pregătirilor pentru noua expoziție, spectacolul
„Întâlnire cu Shakespeare” a permis, alături de alte
evenimente artistice, precum deschiderea Festivalului
Internațional de Statui Vivante organizat de Teatrul
Masca, utilizarea spațiului într-o manieră alternativă și
conectarea cu spațiile muzeului a unui public provenit
dintr-o altă zonă a sectorului cultural.

Anna Zhelenina, „«It’s like a museum here». The shopping mall as public space. Summary”, Laboratorium, www.soclab.org, accesat online http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/
article/view/252/597, 16.11.2016, 13:49

94

Imaginea 4.

Imaginea 5.

Spațiu real / spațiu virtual
Spectacolul multimedia „Timpul”, desfășurat ca o
proiecție video în oglinda din holul Palatului Suțu,
aruncând imagini pe pereții etajului superior, extinsă cu
mijloace de expresie clasice, precum muzica și dansul,
oferă o experiență multisenzorială, îmbinând spațiul real
cu cel virtual și spațiul istoric cu cel ficțional-mitologic,
valorificând elemente din istoria orașului, cu referire la
figura feminină a Irinei Suțu. Un demers artistic similar
este prezent în spectacolul „Clavecinul”, proiectat și
interpretat în curtea Casei Filipescu-Cesianu. Varietatea
mijloacelor de expresie artistică utilizate favorizează
accesul unui public diversificat, alcătuit din persoane
de generații diferite și cu sensibilitate artistică variată
(Imaginea 4).

O altă confluență a spațiului real cu cel virtual o
reprezintă difuzarea prin live-streaming a concertelor
de muzică clasică desfășurate în fiecare miercuri în holul
central al Palatului Suțu, sub coordonarea Fundației
ACCUMM. Acest demers reprezintă o manieră de
extindere a publicului, pentru a include persoanele care
nu se pot deplasa la muzeu, din cauza problemelor de
ordin medical sau a indisponibilității temporare într-o
seară anume. Turul virtual prezentat pe site-ul muzeului
– o călătorie prin expoziția „Timpul Orașului” – servește
ca un mijloc modern de promovare, cu potențialul
de a atinge un public extins într-o manieră de impact
(Imaginea 5).

Dezvoltare
În perspectiva deschiderii a două noi spații, Muzeul
Vârstelor la Casa Filipescu-Cesianu și Observatorul
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul

Municipiului București își propune continuarea
dezvoltării de publicuri noi și experimentarea unor
activități inedite în spații alternative.

Referințe
Kotler, Neil G., Kotler, Philip, Kotler, Wendy I.,
Museum Marketing and Strategy, second edition,
San Francisco, Jossey Bass, 2008
Zhelenina, Anna „«It’s like a museum here». The shopping
mall as public space. Summary”, Laboratorium,
www.soclab.org,http://www.soclabo.org/index.
php/laboratorium/article/view/252/597
Proiect de management pentru administrarea Muzeului
Municipiului București în perioada 2014-2017,

accesat online http://www.muzeulbucurestiului.
ro/proiect-de-management.html
Horia-Ioan Iova
Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte culturale
Muzeograf – Specialist comunicare și relații publice
horia.iova@muzeulbucurestiului.ro

95

DIVERSE

MUZEUL DE MINERALOGIE, LA 40 DE ANI DE ACTIVITATE.
The Museum of Mineralogy at its 40th Anniversary

ABSTRACT
This year the County Museum of Mineralogy „Victor Gorduza” Baia Mare
is celebrating 4 decades of activity. The Natural Science Department was
founded as part of the Maramureș County Museum on January 17th in 1976,
this department represents the Mineralogy Museum’s ancestor, the structure
on which the Museum developed. During the 40 years of activity, the Museum
managed to establish a name for itself, in the country and across the borders,
through the continued development of the collection, by organizing temporary
exhibitions in Romania and in Europe and by continuously improving our way
of interacting with our public. The purpose of this paper is to underline the
defining moments that contributed to what the Museum represents today and to
highlight the importance and the value of the Museum’s heritage.

KEY-WORDS: Baia Mare Mineralogy Museum, heritage, educational programs,
custody of protected natural areas.

1. Introducere
Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare este unul dintre cele
mai mari muzee cu profil geologic din România și unul dintre cele mai importante
muzee regionale din Europa, deoarece întregul patrimoniu muzeal provine din
zona minieră Baia Mare.
Nord-vestul României este recunoscut din punct de vedere geologic datorită
produselor activității vulcanice neogene și în special celor peste 20 de zăcăminte
polimetalice și auro-argentifere, în care au fost descrise peste 150 de minerale. Pe
lângă cantitățile importante de minereuri extrase, prin activitățile miniere au fost
descoperite geode cu asociații minerale inedite. Multe dintre acestea au ajuns în
importante colecții europene, iar altele, din grijă pentru acest patrimoniu unic,
constituie astăzi colecția Muzeului de Mineralogie.
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Fig. 1. Sediul Muzeului Județean
de Mineralogie „Victor Gorduza”
Baia Mare

2. Scurt istoric
Anul 2016 este un an aniversar pentru muzeul nostru,
împlinindu-se patru decenii de la momentul înființării
în cadrul Muzeului Județean Maramureș a Secției de
Științe Naturale prin Decizia nr. 26 a Consiliului Popular
din 17 ianuarie 1976. Acestei secții, ce a stat la baza
creării Muzeului de Mineralogie, i-a fost atribuită ca
sediu principal „Casa Iancu de Hunedoara” din centrul
orașului.
Apariția acestei secții a fost reclamată de gestionarea
fondului de eșantioane minerale existent (aproximativ 6.000 de piese) și de succesul primei expoziții de
flori de mină, organizată la Baia Mare în anul 1974.
După înființarea Șecției de Științe Naturale s-a început
determinarea și clasificarea tuturor eșantioanelor
aflate în magazia muzeului, s-a continuat activitatea
de achiziționare de flori de mină și au fost organizate
expoziții temporare în diverse locații din țară și din
străinătate.
Momentul determinant pentru viitorul Muzeului de
Mineralogie l-a reprezentat atribuirea clădirii actuale
la data de 8 februarie 1988 (Fig. 1). A început atunci o

intensă și susținută activitate de elaborare a tematicii
expoziției de bază, de concepere a mobilierului și de
amenajare a depozitelor, activitate ce s-a încheiat cu
deschiderea oficială a Expoziției permanente a Secției
de Științe Naturale, la 6 noiembrie 1989, eveniment
cultural de excepție, evocat corespunzător în presa
vremii.
La 10 decembrie 1992, în urma deciziei Delegației
permanente a Consiliului Județean Maramureș, a fost
înființat oficial Muzeul de Mineralogie Baia Mare, cu
sediul în bd. Traian nr. 8. În anul 2001, ca o răsplată
a numeroaselor expoziții organizate, Ministerul
Culturii și Cultelor acordă Muzeului de Mineralogie
Premiul „Grigore Antipa”, primul de acest fel acordat
unui muzeu din domeniul științelor naturii.
În anul 2014, la 27 august, ca o recunoaștere postmortem a contribuției decisive pe care a avut-o la
constituirea colecției de mineralogie și la înființarea
Muzeului, Consiliul Județean Maramureș aprobă
atribuirea denumirii „Victor Gorduza” Muzeului de
Mineralogie Baia Mare.
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3. Patrimoniul muzeal – dezvoltare și valorificare

Fig. 2. Patrimoniul muzeal – categorii de eșantioane

Fig. 3. Expoziții temporare organizate în România

Expoziția permanentă, inaugurată în anul 1989,
găzduiește peste 1.000 de piese și este organizată
pe patru secțiuni. Primele trei secțiuni, situate
la parterul clădirii, prezintă cadrul petrografic
al zonei, proprietățile și clasificarea mineralelor
și principalele caracteristici ale zăcămintelor de
minereuri.
A patra secțiune, aflată la etajul clădirii, prezintă
într-o manieră inedită în patru vitrine hexagonale
de mari dimensiuni cele mai frumoase eșantioane
minerale cu valoare estetică deosebită – numite
flori de mină.
Fig. 4. Expoziții temporare organizate în Europa

Patrimoniul Muzeului de Mineralogie s-a constituit
prin achiziții de eșantioane și prin recepționarea de
donații, în principal de la persoane care au lucrat în
exploatările miniere din zona Baia Mare. Patrimoniul
actual deținut cuprinde un număr total de 20.395 de
eșantioane, grupate în patru colecții: minerale, fosile,
roci și minereuri, reprezentate în Fig. 2.
Valorificarea patrimoniului muzeal s-a realizat prin
expoziția permanentă deschisă la sediu și prin
organizarea de expoziții temporare atât în România,
cât și în străinătate.
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În cei 40 de ani de activitate, Muzeul de Mineralogie
a ajuns la un număr total de 158 de expoziții
temporare, dintre care 43 au fost organizate în
străinătate, 14 la sediu, 67 în diferite locații din
țară (Fig. 3), iar 34 au fost expoziții ale altor muzee
găzduite de muzeul nostru.
Prezența în Europa cu expoziții temporare a fost
una consistentă, după cum se poate observa în
harta din Fig. 4. În anul 1982 a fost organizată
prima expoziție cu flori de mină la Casa de Cultură
din Viena, iar de atunci și până în prezent, muzeul
a organizat expoziții temporare în următoarele
țări: Ungaria, Germania, Austria, Monaco, Franța,
Olanda, Belgia și Republica Moldova.

4. Evoluția numărului de vizitatori

Fig. 5. Evoluția numărului de vizitatori

Muzeul de Mineralogie este vizitat în fiecare an de
locuitori din zona Baia Mare, județul Maramureș, dar
și de un număr mare de turiști din România și din
străinătate, în special din țări din Vestul Europei.
Din statisticile referitoare la numărul anual de
vizitatori, prezentate grafic în Fig. 5, se observă o
creștere relativ constantă cu două salturi corelabile

cu apariția la nivel național a celor două evenimente
culturale de masă, „Noaptea Europeană a Muzeelor”
și săptămâna „Școala altfel”.
Maximul de vizitatori, de 27.484 la nivelul anului
2012, a fost deja depășit la momentul redactării
prezentului articol, preconizând pentru anul 2016
depășirea pragului de 30.000 de vizitatori.

5. Cercetarea științifică și educația muzeală
Cercetarea științifică a Muzeului de Mineralogie
urmărește studierea eșantioanelor minerale
din colecții în vederea cunoașterii detaliate a
caracteristicilor fizice, chimismului, genezei și
s-ar putea materializa în descoperirea unor specii
minerale noi. Diseminarea rezultatelor cercetărilor
se concretizează în participarea la manifestări
științifice din domeniul științelor pământului și
publicarea de articole în reviste de specialitate,
dintre care amintim: Marmația, Proceedings of
Wissenschaftliches Symposium „Der Bergbaubezirk
Baia Mare (Rumanien)”, Mineralogy and Petrology,
Acta Mineralogica – Petrographica, Studia
Universitatis „Babeș-Bolyai”.
Începând cu anul 2015, muzeul organizează în
luna mai, în cadrul „Zilelor Maramureșului”, un
simpozion intitulat Patrimoniu natural, ce își
propune să promoveze rezultatele cercetărilor
privind cunoașterea, conservarea și valorificarea
patrimoniului natural, în special cel organizat în

rețeaua națională a ariilor protejate sau deținut de
instituții muzeale.
Educația muzeală este orientată pe colaborarea
cu instituții de învățământ prin încheierea de
parteneriate în scopul de a promova educația
geologică și cunoașterea importanței resurselor
minerale în rândul elevilor. De asemenea, muzeul
organizează o serie de module educaționale, la sediu,
cu tematică din domeniul științelor naturale.
O altă direcție în cadrul programului educațional
își propune implicarea muzeului în organizarea de
excursii în teren la cele mai importante geosituri din
nord-vestul României. De asemenea, unul dintre
cele mai importante obiective vizate se referă la
organizarea în parteneriat cu ISJ Maramureș a unei
școli de vară pentru elevi și studenți, prin dezvoltarea
unor lecții de geologie practice și excursii într-o
locație din stațiunea Izvoare, în munții Gutâi.
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6. Managementul ariilor naturale protejate
Pentru Muzeul de Mineralogie, custodia de arii
naturale protejate reprezintă o moștenire, având
în vedere decizia inițială prin care în momentul
formării Secței de Științele Naturii acesteia i-a fost
încredințată și coordonarea întregii activități din
cadrul rezervațiilor naturale, precum și a celorlalte
obiective ocrotite din județ.

În acest sens, în programul actual de management a
fost introdus un program ce își propune implicarea
muzeului în administrarea ariilor naturale protejate
geologice. În urma procedurii derulate de Agenția
Națională pentru Protecția Mediului în prima parte
a acestui an, Muzeul de Mineralogie a devenit
custode pentru trei arii naturale protejate: Coloanele
de la Limpedea, Rozeta de piatră Ilba și Rezervația
Fosiliferă Chiuzbaia.

7. Concluzii
Deși în comparație cu vârsta pieselor din colecțiile
muzeului, 40 de ani poate părea puțin, trebuie
remarcată evoluția urmată de Muzeul de Mineralogie
în acest relativ scurt interval, atât prin prisma creșterii
semnificative a numărului de eșantioane din colecții,
cât și din punctul de vedere al evoluției numărului de
vizitatori și al intensificării activității expoziționale și de
cercetare științifică.
Unul dintre cele
ale Muzeului de

mai importante atribute
Mineralogie îl constituie

reprezentativitatea acestuia pe plan local, național
și european, ca unic simbol pentru fosta regiune
minieră Baia Mare. Activitatea de exploatare a
minereurilor neferoase și auro-argentifere din zona
Baia Mare, cu o tradiție de peste 650 de ani, a fost
principalul pilon în jurul căruia s-a dezvoltat orașul.
Astăzi, la 9 ani după închiderea ultimei exploatări
miniere din zonă, singurul edificiu care păstrează
amintirea acelor vremuri este Muzeul Județean de
Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.
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