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editorial
Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU 
Redactor-șef

ABSTRACT

The theme of the 2018 International Museum Day was Hyperconnected 
museums: New approaches, new publics. Though the theme may look rather 
vague for some of the museum managers, in Romania as well as in other 
European countries, the technological development will leave no room for delays 
in taking radical decisions. Museums will have to adapt their exhibiting discourse 
to this new challenge. If not, many of those from the younger generation will 
have difficulties in understanding and accepting the cultural approach of these 
institutions. Regarding the technological development, it looks like Romania has 
all the chances to take advantage on this radical switch. It depends only to the 
decision of the museum managers.  

Key-words: Romanian museums, Hyperconnectivity in museums.

Muzeele sunt parte a lumii contemporane 
– o lume în care, mai mult decât oricând 
în trecut, există conexiuni dintre cele mai 

neașteptate între oameni, organizații și fapte. Totuși, 
atunci când Consiliul Internațional al Muzeelor 
(ICOM) a decis ca tema Zilei Internaționale a 
Muzeelor, în anul 2018, să fie Muzee hiperconectate: 
noi abordări, nou public, organizația a avut în vedere 
apelul la un termen inventat în 2001 și care se referă, 
strict, la cineva care este permanent conectat la 
internet și la telefonul mobil. Specialiștii din ICOM au 
avut în vedere o realitate pregnantă a societății de 
azi: un om sau o organizație care nu sunt permanent 
conectați la internet (telefoanele smart mi se par mai 
degrabă niște mijloace decât o modalitate, în sine, de 
conectare) dispar din câmpul vizual al celorlalți, din 
viața publică.

La prima vedere, ambiția de a te afla în centrul 
atenției este, mai degrabă, o manifestare specifică 
nevoii adolescentine de afirmare și ar putea avea 

o legătură cu faptul că, natural, dorința de a utiliza 
în cât mai mare măsură internetul și telefoanele 
inteligente crește direct proporțional cu scăderea în 
vârstă, de la bătrâni, la copii. Dar, în ceea ce privește 
operatorii culturali, lucrurile nu pot fi judecate atât 
de simplist. În lumea contemporană, a fi operator 
cultural nu mai înseamnă de multă vreme a fi 
beneficiarul unui statut privilegiat, așa cum instituțiile 
și organizațiile culturale aveau, cu mult timp înainte 
de a fi tratate drept „operatori”. În capitalismul mai 
mult sau mai puțin sălbatic ce caracterizează lumea 
de azi, concurența este acerbă pe toate piețele, 
inclusiv pe cea culturală. Petrecerea timpului liber 
(teoretic, cifrat la o treime din timpul existenței unui 
adult ocupat) este un teritoriu pentru care se luptă 
deopotrivă media, operatorii culturali, comercianții 
și operatorii turistici. Chiar și pe plaja restrânsă 
a celor care sunt interesați de cultură, lupta este 
acerbă și este determinată de cel puțin doi factori. 
Operatorii privați luptă, pur și simplu, direct pentru 
supraviețuire. Cei publici, care depind de indicatorii 
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de audiență, încearcă să-și fundamenteze cererile 
de subvenții, pentru a-și menține locurile de muncă. 
Și, pentru a nu cădea pradă cinismului, trebuie să 
admitem că mulți dintre cei care dau viață acestor 
organizații o fac, mai ales, din pasiune, din dăruire 
pentru societate.

Muzeele au intrat mai timid în această competiție 
și au făcut-o mai ales prin intermediul celor mai 
bogate așezăminte muzeale: cele care și-au permis 
întotdeauna să aloce o parte semnificativă a bugetului 
lor pentru promovare. Acum însă, excepțiile devin 
regulă. Promovarea, de exemplu, nu mai constituie 
o activitate facultativă în proiectul de management 
al unui candidat la conducerea unui muzeu, ci 
una obligatorie. Dar ceea ce se întâmplă astăzi în 
muzeele lumii în ceea ce privește hiperconectarea 
nu mai ține de o modă sau de o tendință, ci în tot 
mai mare măsură de supraviețuire, în aceeași măsură 
în care vorbim despre obligativitatea conservării 
patrimoniului administrat de muzee, de exemplu. 

Efortul de hiperconectare a muzeelor contemporane 
este întins pe două paliere: pe de o parte, este vorba 
despre efortul pe care specialiștii muzeelor îl fac 
pentru a atrage publicul în sălile de expoziții. Este o 
activitate cvasipermanentă, care a trecut de etapa 
buletinelor săptămânale (sau, și mai rău, lunare), 
care includeau lista de activități rezervate publicului 
și care erau transmise prin poșta electronică. Acum, 
informațiile sunt anunțate din vreme, apoi sunt 
transmise în timp real și, în fine, se trag concluzii 
despre succesul evenimentului. Practic, știrile despre 
„viața” muzeelor sunt difuzate aproape zilnic. În al 
doilea rând, din momentul în care vizitatorul este 
atras în muzeu, el intră într-un joc organizat de gazde, 
pentru transmiterea unui număr cât mai mare de 
date despre eveniment și despre bunurile culturale 
care constituie scheletul cultural al activității. 

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 90% dintre 
muzee au propriile pagini de internet. Practic, doar 
micile colecții rurale nu se promovează direct, 
pe această cale, deși, adeseori, existența lor este 
semnalizată de către autoritățile locale. 

Însă marea provocare la care încearcă să răspundă 
tot mai multe muzee este, pe de o parte, creșterea 
gradului de acces al publicului la colecții, prin 
digitizarea acestora și prin urcarea bazelor de date 
fie doar pe paginile proprii, fie și în marea colecție 

continentală, Europeana, și, pe de altă parte, 
dezvoltarea tehnologică.

Astfel, cea mai recentă evoluție este cea care conduce 
la utilizarea telefoanelor inteligente pe parcursul 
vizitării expozițiilor, fie ele permanente, mai ales, 
dar și, uneori, în cazul marilor muzee, a expunerilor 
temporare. Este vorba despre codurile QR. Soluția 
utilizării acestor coduri se dovedește a fi extrem 
de inspirată din două motive. În primul rând, duce 
la fluidizarea parcursurilor expoziționale, înlocuind 
cu succes vechile etichete, pentru citirea cărora 
se produceau cozi în fața exponatelor importante, 
fapt care contribuia la inconfortul vizitatorilor. În al 
doilea rând, codurile reprezintă o soluție tehnică 
pentru înlocuirea textelor explicative în limbi străine, 
traducerea acestora în mai multe limbi permițând 
și citirea lor, ulterioară, în liniște. Posibilitățile par 
nelimitate, rezultatul depinzând doar de volumul 
de muncă investit de muzee. Unele experimente 
românești au dovedit că este posibilă codificarea 
unor texte foarte lungi, chiar și a unor mici cataloage 
de expoziții, fapt care elimină consumul exagerat de 
hârtie și face ca vizitatorii să poată salva informația în 
format electronic.

Așa cum au evoluat până acum lucrurile, se pare că, 
în scurt timp, vizitarea unui muzeu fără ca publicul 
să utilizeze propriile telefoane mobile inteligente va 
fi de neimaginat. Asistăm, în acest caz, și la trecerea 
în desuetudine a mai vechilor ghiduri auditive care 
puteau fi închiriate la intrarea în expoziție. Desigur, 
utilizarea codurilor QR pune unele probleme pentru 
anumite categorii de vizitatori, cu nevoi speciale, 
numai că, în realitate, în cele mai multe dintre cazuri, 
este vorba doar despre mutarea problemei de la un 
nivel tehnic la altul. Așa cum până acum s-au găsit 
soluții alternative pentru persoanele cu deficit de auz 
sau de văz, este de crezut că vom asista la apariția 
unor căi de ajutorare a vizitatorilor cu nevoi speciale 
și în cazul informațiilor care sunt transmise, acum, 
prin intermediul telefoanelor inteligente.

Asistăm așadar la o mică revoluție tehnologică în 
ceea ce privește modalitatea de vizitare a expozițiilor 
muzeale și de acces la datele importante pe care 
muzeele vor să le împărtășească publicului. Pentru 
muzeele din țările bogate, hiperconectarea nu 
mai reprezintă o cale posibilă de dezvoltare, ci una 
obligatorie. Din această perspectivă, România are, 
surprinzător, un avantaj: este țara europeană cu cea 
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mai mare viteză de transfer a datelor pe internet și cu 
una dintre ratele crescute de penetrare a telefoniei 
mobile inteligente. Creșterea se simte de la un an la 
altul. Astăzi, aproape 60% din populația tării are acces 
la internet. Neutilizarea de către muzee a promovării 
pe această cale nu poate constitui decât o dovadă de 
neadaptare a managementului muzeal la societatea 
contemporană. Pe de altă parte, în ceea ce privește 
rata de penetrare a utilizării telefoanelor inteligente, 
dacă în 2017 aceasta se situa la 56%, în 2018 a crescut 
deja la 60%, clasând România, în urcare de la un an la 
altul, pe locul 23 la nivel mondial. Așadar, posibilități 
de dezvoltare există. Trebuie doar ca managerii 

muzeelor să știe să profite de aceste oportunități și 
să investească mai mult în întreținerea și îmbogățirea 
bazelor de date, precum și în creșterea gradului de 
acces al publicului la informația culturală. Dacă acest 
lucru nu se va întâmpla în următorii câțiva ani, este de 
presupus că muzeele vor pierde competiția cu ceilalți 
operatori culturali, indiferent cât de semnificativ va fi 
patrimoniul cultural pe care acestea îl dețin.   

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu 
Redactor-Șef 

vsnitulescu@yahoo.co.uk
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Muzeul avanpoSt

The Outpost Museum

ABSTRACT

Following the theme ”Hyperconnected Museums – New Approaches, New 
Publics”, the ”Outpost Museum” tries to resist the temptation of connecting the 
public and the museum through the internet, asks questions about what a new 
public is and speaks about the rediscovered political power of museums and the 
power of politics in getting museums to reach new audiences at a global scale, 
having as starting point the recent opening of Louvre Abu Dhabi and other 
collaboration projects between Western museums and the Middle East which 
should serve as a lesson to learn for Romanian museums expected to perform 
at their best in the international events in which Romania will be on focus in 
2019 – Europalia International Festival and the Presidency of the EU Council –, 
as well as to widen their horizon towards international collaborations. 

Key-words: museum, Louvre, cultural policy, cultural collaboration

 

M u z e e  h i p e r c o n e c t a t e :  
n o i  a b o r d ă r i ,  n o u  p u b l i c

Tema de anul acesta a Zilei Internaționale a 
Muzeelor trimite, în mod cert, la subiectul 
fierbinte al momentului – conexiunile multiple 

pe care le permite tehnologia informației de astăzi. 
Am încercat să evit tentația de a mă conecta pe 
această cale la tema propusă de Revista Muzeelor și 
să caut alte forme de conexiune prin care muzeele 
ajung la noi abordări și la un nou public.

Nu pot să nu-mi mărturisesc dezamăgirea față de 
formula „New Approaches, New Publics”, în calitate de 
fost manager al unui program intitulat „New Work, New 
Audiences”, lansat de o organizație britanică în urmă 
cu opt ani, transformat de curând în „New Art, New 
Audiences” – este doar un exemplu, însă e suficient 
pentru a trezi suspiciunea că avem de-a face cu un 
clișeu sau poate că este vorba despre o conexiune.

De fapt, o conexiune la ce? La un public nou? Cât de 
nou poate fi publicul muzeelor? Sunt căutate alte 

categorii de public decât acum 20 de ani (sau 50 de 
ani), sau este vorba doar despre tinerele generații care 
ar trebui câștigate în tabăra educațional-recreativă 
a muzeelor? Abordările noi vizează noile mijloace 
tehnice, adică tehnologia momentului sau relația 
cu patrimoniul muzeal (a muzeului ca instituție și a 
publicului, deopotrivă), sau poate relația cu lumea 
din afara muzeului? Această înnoire este firească, 
vine de la sine, pe calea naturală a progresului, sau 
este forțată prin incitarea creativității muzeologice?

Ce se întâmplă cu vechiul public? Renunțăm la el, 
îl abordăm cu metodele vechi, ne-așteptăm să ne 
rămână fidel în orice condiții?

Cred că aceste întrebări sunt, în fond, false. Muzeele 
nu au nevoie să caute abordări noi, pentru că acestea 
vin odată cu timpul – schimbarea tehnologiei, a 
personalului, a bugetului (!) –, la fel cum odată cu 
timpul se schimbă și publicul, fără mijlocirea neapărat 
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a muzeului – oamenii au mai mult timp liber, o 
bază educațională mai largă, resurse financiare 
suplimentare și beneficiază și ei, ca și muzeul, de 
noile tehnologii care fac totul mai accesibil.

Și-atunci, dacă acceptăm că progresul și schimbarea 
există și sunt inevitabile, la ce se hiperconectează 
muzeul?

Aș răspunde că la capătul conexiunii se află moda 
zilei și actualitatea socio-politică; muzeele vor 
să fie „relevante”, actuale, să conteze în peisajul 
contemporan, să nu fie uitate, marginale și (groaznică 
temere!) demodate – termenul de specialitate cred 
că este „prăfuite”. Muzeele nu vor să fie muzeificate 
și puse în conservare, ci vor să participe la jocurile cu 
mize mari ale pieței (sau ale agorei, pentru eleganța 
exprimării și disimularea conotației comerciale).

Este posibil ca jocurile să fi fost deja câștigate, cel 
puțin de unii dintre jucătorii de mare anvergură, 
pentru că muzeele sunt din nou politizate. Evident, 
originea muzeului nu poate fi ruptă de politică, însă, 
în ultimele decenii, muzeele s-au regăsit în spatele 
liniilor, în zona de protocol a politicii culturale sau 
educaționale. Acum ele merg mai departe și ridică 
stindardul activismului social, vor să participe la 
dezbaterea generală despre migrație, protestează 
împotriva președintelui Trump1, devin avanposturi 
ale politicii în zonele de influență ale marilor puteri.

Aceasta este perspectiva prin care articolul de față 
va trata în cele ce urmează tema hiperconectării 
muzeului: cea a muzeului conectat direct la 
geopolitică și, prin această legătură, conectat la un 
public nou care cere cel puțin abordări mai atente, 
dacă nu noi și ele.

Mai exact, este vorba despre filialele sau francizele 
marilor muzee europene, deschise sau în curs de a fi 
deschise în alte zone ale lumii.

Cel mai cunoscut exemplu este recentul Luvru Abu 
Dhabi. Inaugurat cu mare fast, înzestrat cu cel mai 
scump tablou vândut vreodată2, un Leonardo da Vinci 
redescoperit la un moment cum nu se poate mai 
potrivit, muzeul este un proiect cu vechime și cu un 
trecut controversat. Operă a unui arhitect francez, 

1 Jason Farago, ”MoMA Protests Trump Entry Ban by Rehanging Work by Artists from 
Muslim Nations” în ”The New York Times”, 3 februarie 2017 – (Accesat: 26 iunie 2018).

2 Kareem Shaheem, ”Leonardo’s Salvator Mundi: Abu Dhabi bought world’s most 
expensive painting” în ”The Guardian”, 8 decembrie 2017 – https://www.theguardian.
com/artanddesign/2017/dec/07/world-record-da-vinci-painting-to-be-exhibited-at-
louvre-abu-dhabi (Accesat: 27 iunie 2018).

Jean Nouvel, clădirea muzeului este o expresie a 
culturii arabe și se integrează armonios în peisajul 
cultural al locului. Muzeele Franței, la cererea statului 
francez, printr-un acord guvernamental cu o valoare de 
aproximativ un miliard de euro, încheiat în anul 2007, 
cu o durată de 30 de ani, împrumută Emiratelor Arabe 
Unite nu doar marca „Louvre”, ci și 300 de lucrări de 
artă provenite din 13 muzee franceze.3

Marea cultură franceză și marea cultură europeană 
s-au dus, la propriu, precum muntele la Mahomed, 
către un public nou, cu totul nou, într-o cu totul altă 
cultură în care imaginea are un statut diferit de cel 
din cultura occidentală și în care iconografia artei 
europene nu vorbește de la sine, pe limba publicului 
(nou), nu ilustrează un univers cultural deja familiar. 
În aceste condiții, putem vorbi despre un experiment 
ale cărui concluzii e prea devreme să fie trase, dar 
care ar putea să ne arate lucruri noi despre muzeu, 
public și limbajul comun lor. Va schimba muzeul noul 
public? Noul public va schimba abordarea muzeului? 
Se vor întâlni la mijloc (probabil) și, în acest caz, cum 
va arăta acel punct? Privind din perspectivă inversă, 
spațiul cultural al Emiratelor Arabe Unite va deveni 
mai familiar publicului cosmopolit sau occidental 
atras aici de un notoriu Luvru devenit, totodată și 
deodată, exotic? 

Jean Clair, unul dintre criticii proiectului muzeal 
francez transcontinental, a spus că acest declarat 
dialog al civilizațiilor este, în cel mai bun caz, un 
alibi al civilizației dominante care pretinde a-l lansa4, 
amintind celebrele „Scrisori către Miranda despre 
delocarea monumentelor de artă ale Italiei”5 din 
1796, protest al lui Quatremère de Quincy asupra 
politicii culturale a Directoratului, în care se arăta 
că operele de artă trebuie să rămână în locul în care 
au fost create și pe care îl reprezintă.6 Alte voci, 
printre care și cea a președintelui francez Emmanuel 
Macron, în discursul ținut la inaugurarea Luvru Abu 
Dhabi, susțin vocația universală a marilor muzee 
occidentale, aceea de a ilustra întregul civilizației 
– proiectul Luvru Abu Dhabi urmând linia acestui 
principiu al universalității care continuă să justifice 
etic păstrarea patrimoniului cultural al multor 
civilizații în muzeele occidentale.

3 ”Macron inaugure le Louvre Abu Dhabi, un musée «contre l’obscurantisme»” în ”Midi 
Libre”, 9 noiembrie 2017 – https://www.midilibre.fr/2017/11/08/macron-inaugure-
le-louvre-abu-dhabi-un-musee-contre-l-obscurantisme,1584993.php (Accesat: 28 
iunie 2018).

4 Jean Clair, ”Malaise dans les musées”, Ed. Flammarion, Paris, 2007, p. 109.
5 ”Lettres à Miranda sur le déplacement des Monuments de l’art de l’Italie”.
6 ”Lettres à Miranda sur le déplacement des Monuments de l’art de l’Italie”.
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Acest proiect nu este un demers izolat, ci un element 
(foarte important) al unei politici ferme: pe lângă 
mai sus amintitul acord guvernamental care mai are 
în față încă 20 de ani de colaborare, președintele 
Emmanuel Macron a reiterat prioritizarea Orientului 
Apropiat în activitatea Luvrului și în noul mandat al 
lui Jean-Luc Martinez la conducerea muzeului; același 
președinte Macron, după inaugurarea noului Luvru, 
vizita campusul universității Sorbona deschis și el la 
Abu Dhabi în anul 2006;7 iar anul viitor, în 2019, se 
preconizează deschiderea unui centru Pompidou în 
China, la Shanghai, în cadrul unui acord între cele 
două țări încheiat, după un deceniu de negocieri, în 
anul 2017.8 De altfel, Centrul Pompidou va deschide 
filiale și în Coreea de Sud și la Bruxelles.9

Mai puțin norocos a fost însă proiectul similar 
britanic de colaborare dintre British Museum și Zayed 
National Museum; acordul încheiat în 2009, pentru 
zece ani, prin care British Museum acorda consultanță 
pentru organizarea noului muzeu ce urma să fie 
deschis într-o clădire proiectată de arhitectul britanic 
Norman Foster ar fi fost sistat10 din cauza întârzierii 
lucrărilor de construcție; suma pe care Emiratele 
Arabe Unite ar fi plătit-o în schimbul a 500 de piese 
împrumutate de British Museum pentru a fi expuse 
în Zayed National Museum nu a fost făcută publică11, 
însă a suscitat critici similare celor aduse Luvrului 
de către specialiștii care văd în taxele de împrumut 
de bunuri culturale o încălcare a eticii profesionale 
muzeale, chiar dacă elementul financiar, oricât de 
impresionant ar fi, nu este, evident, miza unor astfel 
de colaborări.

În același district cultural planificat de autoritățile 
Emiratelor Arabe Unite, pe lângă Luvru și Zayed 
National Museum, ar fi trebuit să își fi deschis un 
centru și Guggenheim, potrivit unui acord încheiat 

7 ”Macron aux Emirats: le Louvre, la base française et un forum à Dubaï” în ”L’Orient 
– Le Jour”, 3 noiembrie 2017 – https://www.lorientlejour.com/article/1082018/
macron-aux-emirats-le-louvre-la-base-francaise-et-un-forum-a-dubai.html (Accesat: 
28 iunie 2018).

8 Lorena Muňoz-Alonso, ”The Pompidou Signed a Deal to Expand to China With a New 
Shanghai Art Museum” în Artnet News, 19 iulie 2017 – https://news.artnet.com/
art-world/centre-pompidou-deal-west-bund-shanghai-outpost-1027130 (Accesat: 28 
iunie 2018).

9 ”Paris’s Pompidou Centre to open gallery in Shanghai” în ”The Guardian”, 19 iulie 
2017 –https://www.theguardian.com/world/2017/jul/19/pariss-pompidou-centre-
to-open-gallery-in-shanghai (Accesat: 28 iunie 2018).

10 Roslyn Sulcas, ”Construction Delays Sink British Museum’s Deal With Abu Dhabi” în 
”New York Times”, 30 octombrie 2017 – https://www.nytimes.com/2017/10/30/arts/
design/british-museum-abu-dhabi-zayed-national-museum.html (Accesat: 28 iunie 
2018).

11 Chris Green, ”British Museum criticised for loaning artefacts to Abu Dhabi organisation 
accused of abusing rights of workers” în ”The Independent”, 2 iunie 2015 – https://
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-museum-criticised-for-
loaning-artefacts-to-abu-dhabi-organisation-accused-of-abusing-rights-10293090.
html (Accesat: 28 iunie 2018).

în anul 200612; clădirea proiectată de Frank Gehry nu 
a fost nici ea finalizată în termenul preconizat inițial, 
controverse politice și cultural-politice ridicându-se în 
jurul proiectului și ducând, se pare, la suspendarea lui.13

Așadar, până în acest moment, Franța a ieșit învingă-
toare în cucerirea muzeală a Orientului Apropiat, 
reușind să deschidă „primul muzeu universal din lumea 
arabă”, așa cum a numit Jean-Luc Martinez centrul din 
Abu Dhabi al muzeului pe care îl prezidează.14

Prin exemplele pe care le-am prezentat succint în 
acest articol, de implicare macro-politică a unor 
macro-muzee, am urmărit reamintirea potențialului 
instituțiilor culturale în atingerea unor obiective 
strategice naționale de maximă anvergură, care 
nu se limitează la educarea propriilor cetățeni sau 
la susținerea turismului cultural local; iar această 
reamintire și aceste exemple ar trebui să ne fie utile în 
contextul celebrării Centenarului, al Anului European 
al Patrimoniului Cultural și al anului ce va veni 
aducând pentru România, printre altele, președinția 
Consiliului European și statutul de țară invitată la 
Festivalul Internațional Europalia – unde ne aflăm 
în macrosistemul cultural și care ne sunt politicile, 
avem o vocație transnațională, am putea să ne găsim 
un drum dincolo de problemele cotidiene interne, 
există un orizont care așteaptă să-l descoperim?

Cu foarte puține excepții, prezența noastră 
internațională este extrem de firavă și, în orice caz, 
în afara unui cadru strategic. Cu acorduri culturale 
pentru care nu există alocări bugetare, cu instituții 
muzeale descentralizate și conduse după planuri 
individuale de management, este puțin probabil 
să reușim o revenire strategică în timp util pentru 
evenimentele amintite mai sus. Însă nu e prea târziu 
să începem să privim mai departe fiecare dintre noi, 
sperând că vom ajunge să privim împreună într-
un viitor tangibil în care și muzeele noastre să fie 
avanposturi.

Alis VASile 
contact@alisvasile.ro

12 Design Build Network – https://www.designbuild-network.com/projects/
guggenheim-uae/ (Accesat: 27 iunie 2018).

13 David Batty, ”Guggenheim delay raises big question: is Abu Dhabi ready for modern 
art?” în ”The Guardian”, 17 aprilie 2012 – https://www.theguardian.com/world/2012/
apr/17/abu-dhabi-guggenheim-delay-question (Accesat: 27 iunie 2018).

14 ”Macron inaugure le Louvre Abu Dhabi, un musée «contre l’obscurantisme»” în ”Midi 
Libre”, 9 noiembrie 2017- https://www.midilibre.fr/2017/11/08/macron-inaugure-le-
louvre-abu-dhabi-un-musee-contre-l-obscurantisme,1584993.php (Accesat: 28 iunie 
2018).
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realitatea virtuală – Soluție inovatoare  
de protejare și proMovare a patriMoniului

Virtuale Realität – Innovative Lösung zum Schutz und zur Förderung des Patrimoniums

ZuSAMMeNFASSuNg:

Das Projekt schlägt die Einführung einer innovativen Lösung für den Schutz und 
die Förderung des Erbes durch Virtual-Reality-Anwendungen und erweiterte 
Realität in der Dauerausstellung des Gedenkmuseums der Familie Mureșianu in 
Kronstadt, drei virtuelle Führer, zwei Filmaufführungen und drei virtuelle Fenster 
in der Vergangenheit vor. Diese Integrationen wurden durch die Entwicklung 
einer mobilen Anwendung erreicht, die virtuelle und erweiterte Realität auf 
zwei Mobiltelefonen durch UV-Brillen installiert.

Schlüsselwörter:  virtuelle Realität, erweiterte Realität, Gedenkmuseum der 
Familie Mureșianu in Kronstadt, Schutz des Patrimoniums

ABSTRACT

The project proposes the introduction of an innovative solution to protect and 
promote heritage through applications of virtual reality and augmented reality, 
in the permanent exhibition of the “Casa Mureșenilor” Museum from Brașov, 
of this type: three virtual guides, two film runs and three virtual windows in 
the past. These integrations are performed by developing mobile applications 
using virtual reality and augmented reality installed on two mobile phones and 
visitors can access through Samsung Gear VR glasses.

Key-words: virtual reality, augmented reality, “Casa Mureșenilor” Museum 
from Brașov, protect heritage

ABSTRACT

Articolul prezintă introducerea unei soluții inovatoare de protejare și promovare 
a patrimoniului prin intermediul aplicațiilor de realitate virtuală și realitate 
augmentată în cadrul expoziției permanente a Muzeului Casa Mureșenilor 
Brașov.

Cuvinte-cheie: realitatea virtuală, realitatea augmentată, Muzeul „Casa 
Mureșenilor” Brașov, protejarea patrimoniului
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Realitatea virtuală (Virtual Reality, 
VR) este un ansamblu de procese 
complexe care utilizează diferite 

tehnologii (computer, grafică 3D, 
robotică ș.a.) ce permit experimentarea 
lumii virtuale, pentru a crea un mediu 
digital astfel încât utilizatorii să trăiască 
senzația de intromisiune, atât în locuri 
reale, cât și în locuri imaginare. VR 
este tehnologia care îți permite să 
experimentezi lumi virtuale; redă un 
mediu tridimensional generat de un 
computer cu care un beneficiar poate 
manevra obiecte, devenind parte a unei 
lumi posibile. În prezent, sistemele de 
realitate virtuală există sub forme diverse 
de la ochelari VR, benzi de alergare 
omnidirecționale până la camere întregi 
(de tip cave) sau capsule speciale.

Realitatea augmentată (Augmented 
Reality, AR) se referă la o imagine 
concretă a unei lumi reale în care 
elementele sunt completate cu 
elemente generate de computer 
(sunet, video, grafice ș.a.), conducând 
la o realitate mixtă – mixed reality. 
Augmentarea este de obicei realizată 
în timp real folosind elemente 
de mediu exterior, informația din 
acest mediu exterior real devenind 
interactivă și utilizabilă digital. În 
realitatea augmentată, obiectele 
virtuale se integrează perfect peste 
realitatea înconjurătoare. 

Figura 1. Afișul proiectului

Introducerea aplicațiilor de realitate virtuală și augmen-
tată în domeniul muzeal din România se află la un nivel 
incipient în contrast cu muzeele de pe continentul 
nord-american și din Europa, care beneficiază frecvent 
de această tehnologie. Unele instituții muzeale din 
România au introdus aplicații de realitate virtuală în 
cadrul expozițiilor, cum ar fi Muzeul Național George 
Enescu din București – expoziție digitală și tur virtual 
al caselor memoriale, Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj – expoziție 3D, sau cazul Primăriei 
Timișoara1, care intenționează dezvoltarea unor aplicații 
de realitate augmentată și realitate virtuală în cadrul 
unui muzeu virtual.

1 http://www.tion.ro/timisoara-va-avea-un-muzeu-virtual-in-ar-si-vr-surprizele-
pregatite-de-primarie-pentru-2021/1750186

Nevoia reală care a stat la baza inițierii acestui proiect 
constă în atragerea de noi audiențe și dezvoltarea 
unor experiențe valoroase pentru vizitatori prin 
transformarea muzeelor în locuri de explorare 
și descoperire, prin promovarea interacțiunii și 
implicării emoționale a vizitatorilor, în special a celor 
tineri prin divertisment educațional (edutainment), 
noi tehnologii și dispozitive în expoziții.

Pe plan local, deși există o ofertă culturală consistentă, 
aceasta nu folosește noile tehnologii de realitate virtuală 
și realitate augmentată, motiv pentru care „milenialii” 
(generația Y) nu sunt atrași de aceasta. Generația Y 
este caracterizată în general de utilizarea crescândă a 
comunicațiilor, a noilor media și a tehnologiilor digitale. 
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Sunt prima generație care cresc cu computerele în 
casă, sunt deținători de telefoane inteligente și sunt 
identificați ca nativi digitali. Conform Barometrului de 
Consum Cultural 2015, dintre toate categoriile de public, 
tinerii utilizează internetul cu cea mai mare regularitate. 
Din punctul de vedere al tipului de activități realizate 
pe internet, activitățile destinate divertismentului, 
comunicării, activității profesionale și consumului digital 
de cultură sunt cele mai frecvente pe internet. Conform 
datelor comunicate de Institutul Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală, jumătate din populație 

are acces la un computer, laptop 
sau smartphone. Toate acestea 
se pot conecta la internet 
și influențează frecvența cu 
care sunt consumate bunuri 
digitale de pe internet sau chiar 
descărcarea lor. În anul 2015, 
comparativ cu 2014, numărul 
posesorilor de smartphone-
uri s-a dublat, ajungând la un 
procent de 50,5% din populația 
țării.2 Tinerii sunt interesați de 
partea informativă și folosesc 
internetul ca un instrument 
de căutare a informațiilor și a 
conținuturilor care să răspundă 
acestei activități, 77,6% dintre 
aceștia utilizează internetul 
pentru jocuri online și 59,8% 
pentru a căuta informații despre 
evenimente culturale.3 

În „Strategia de dezvoltare a 
municipiului Brașov”, la puncte 
slabe a fost identificat faptul că 
oferta culturală nu este suficient 
orientată spre beneficiari, 
iar deseori este redundantă 
și necontemporană. Am 
intenționat schimbarea acestei 
situații prin dezvoltarea 
unui nou set de instrumente 
de comunicare adaptate 
modernității, ancorate în noile 
realități virtuale și augmentate.4 

Proiectul cultural Realitatea 
virtuală – soluție inovatoare 
de protejare și promovare 
a patrimoniului, cofinanțat 

de Administrația Fondului Cultural Național, a fost 
implementat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov în 
perioada august-noiembrie 2017, alături de partenerii 
Facultatea de Sociologie și Comunicare din cadrul 
Universității Transilvania și Inspectoratul Școlar al 
Județului Brașov. 

2 http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2016/09/Barometrul-de-Consum-
Cultural-2015.pdf, p. 137.

3 http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2016/09/Barometrul-de-Consum-
Cultural-2015.pdf, p. 232.

4 http://www.brasovcity.ro/documente/public/constructii-urbanism/Strategia-
dezvoltare/Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20Municipiului%20Brasov.pdf, p. 172.

Figura 2. 

Figura 3. 
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Proiectul urmărește transfor-
marea muzeului într-un loc de 
explorare și descoperire prin 
promovarea interacțiunii și im-
plicării emoționale a vizitatorilor.

Proiectul și-a propus introdu-
cerea unei soluții inovatoare 
de protejare și promovare a 
patrimoniului, prin interme-
diul aplicațiilor de realitate vir-
tuală și realitate augmentată, 
în cadrul expoziției permanen-
te a Muzeului „Casa Mureșeni-
lor” Brașov, de tipul:

• trei ghizi virtuali: autorul 
Imnului Național, poetul 
Andrei Mureșanu, 
publicistul dr. Aurel 
Mureșianu și pictorița 
Elena Mureșianu

• două filme „picture in picture”: dansul de 
societate ROMANA, creat de academicianul 
Iacob Mureșianu în 1850 (filmare realizată 
în 2007), și documentarul „Parada junilor”, 
realizat în perioada interbelică 

• trei ferestre virtuale în trecut: strada 
Mureșenilor, Piața Sfatului și Zeppelinul care a 
tranzitat Brașovul în 1929.

Aceste integrări au fost realizate prin dezvoltarea de  
către firma Bluemind Software5 a unei aplicații de 
realitate virtuală și augmentată instalată pe două 
telefoane mobile ce poate fi accesată prin intermediul 
ochelarilor Samsung Gear VR, obținuți cu titlu de 
sponsorizare din partea Orange România. De asemenea, 
în urma unui acord de parteneriat încheiat cu firma 
Visual Fan S.R.L., am beneficiat timp de două luni de trei 
smartphone-uri și trei perechi de ochelari VR.

După introducerea aplicației s-a experimentat 
aplicația mixed reality în timpul vizitei a 200 de elevi 
din școlile și liceele brașovene și a 200 de studenți 
de la Facultatea de Sociologie și Comunicare din 
cadrul Universității Transilvania. La finalul vizitei 
s-a aplicat o cercetare sociologică pentru evaluarea 
potențialului de receptare din partea beneficiarilor 
direcți a conceptelor de integrare a realității 
virtuale și augmentate în procesul de interpretare a 
patrimoniului cultural în muzeu. Concluzia principală 

5  http://www.bluemind-software.ro/index.php?lang=ro

a raportului final este aceea de receptare pozitivă din 
partea publicului vizat. 

Proiectul valorifică, protejează și promovează 
patrimoniul cultural prin intermediul unei expoziții 
inovatoare și interactive. Prezentarea expoziției 
permanente prin intermediul soluțiilor de realitate 
virtuală și realitate augmentată reprezintă un 
mijloc facil, eficient, atractiv și accesibil de însușire 
a cunoștințelor privitoare la moștenirea culturală a 
familiei Mureșianu. Impactul asupra publicului constă 
în diversificarea ofertei culturale prin intermediul unui 
limbaj apropiat generației, și anume noile tehnologii 
media. Beneficiarii direcți ai proiectului au ocazia să afle 
informații culturale noi prin mijloace actuale, adaptate 
vârstei și intereselor proprii. Vizitatorii muzeului, 
localnici și turiști, vor beneficia pe termen mediu și 
lung de servicii de valorificare a patrimoniului sincrone 
cu evoluția tehnologică și cu obiceiurile moderne de 
consum cultural. Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov 
și-a dezvoltat un pachet de servicii interactive noi care 
sunt folosite și în prezent. Punctual, în anumite situații, 
patrimoniul cultural muzeal poate beneficia de condiții 
optime de conservare prin eliminarea expunerii libere, 
specifică muzeelor memoriale.

Cristina SeITZ 
Muzeograf, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov 

Manager proiect „Realitatea virtuală –  
soluție inovatoare de protejare  
și promovare a patrimoniului” 

cristinaseitz@gmail.com

Figura 4. 
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expoziția MultiMedia și interactivă  
„pe druMul Spre Marea unire”

O abordare nouă, pentru un public nou

ABSTRACT

This article is about a new temporary exhibition dedicated to a hard-to-tell 
subject, the Romanian national movement in 19th century and the beginning 
of 20th century for political and national rights, struggle ended with the Great 
Union of Romania from 1 December 1918. The memorial museum of Mureșianu 
family has the largest family archive from Romania, with more than 17.000 
documents and newspapers from this period. The role of Mureșianu family in 
national Romanian movement from 19th century is now presented in a new 
fashion, more connected to modern technological devices, in order to be more 
appealing to younger generation, the millennials.

Key-words: history, exhibition, technology, Muzeul Casa Mureșianu, Brașov

Context

Muzeele din toată lumea se află într-o fază 
de tranziție din punctul de vedere al 
discursului muzeal, datorată coabitării 

concomitente a două tipuri de generații sau publicuri. 
Marea majoritate a acestora este formată din 
cetățeni născuți înainte de anul 2000, sau generația 
X1. A doua categorie este însă formată din tineri și 
copii născuți după 2000, sau mileniali (millennials)2. 
Diferența majoră între aceștia este dată de accesul 
nativ sau instruit / absent la tehnologia informației. 
Milenialii sunt născuți și crescuți în prezența unui 
terminal, din ce în ce mai sofisticat, de acces la lumea 
întreagă (world wide web sau www sau internet). Deși 
această din urmă generație este nativă în tehnologia 
informației (TIC), și generația anterioară reușește 
în proporții din ce în ce mai mari să recupereze 
decalajul de alfabetizare informatizată prin creșterea 

1  https://ro.wikipedia.org/wiki/Generația_X
2  https://en.wikipedia.org/wiki/Millennials

accesibilității terminalurilor (tablete, telefoane,  
PC-uri, televizoare SMART cu ecrane tactile sau 
comandă vocală) și a interfețelor de utilizator (din 
ce în ce mai des în limbile tuturor popoarelor, cu 
meniuri și interacțiune intuitive). 

Toată această evoluție a luat prin surprindere 
comunitatea muzeală românească, atât prin 
apartenența comunității profesionale la generația X, 
cât și prin costurile inițiale inaccesibile. Dacă puține 
dintre muzeele României au făcut pasul înainte 
spre tehnologizare și creștere a interactivității, 
acest proces s-a realizat cu costuri incredibil de 
mari, uneori confidențiale. În cele ce urmează vom 
prezenta soluțiile cele mai noi, adaptate cerințelor 
muzeale și constrângerilor bugetare, specifice 
identității naționale, în cadrul expoziției temporare 
„Pe drumul spre Marea Unire”, realizată de Muzeul 
„Casa Mureșenilor” din Brașov în anul 2018.
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Muzeul „Casa Mureșenilor” și mișcarea națională a românilor ardeleni

Încă din anul 2017 a apărut în cadrul muzeului 
brașovean discuția privitoare la completarea 
programului expozițional din anul Centenarului 

României Unite cu o expoziție majoră, dedicată 
procesului de modificare a conștiinței românilor 
ardeleni în secolele XIX și XX, cunoscut și ca mișcarea 
națională a românilor ardeleni, care a culminat,  
într-un context favorabil excepțional, cu Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918.

Muzeul memorial al Mureșenilor deține, încă de la 
înființarea din anul 1968, cea mai importantă arhivă 
de familie din România, numărând peste 17.000 de 
documente (scrisori, acte oficiale, fotografii), la care 
se adaugă un număr impresionant de ziare de epocă. 
Menționăm aici faptul că în urma unui parteneriat 
între muzeu și Biblioteca Județeană „George Barițiu” 
Brașov s-a realizat fotocopierea întregii colecții a 
ziarului „Gazeta de Transilvania / Gazeta Transilvaniei”, 
publicație care a fost inițiată de George Barițiu în anul 

1838 și care a fost în proprietatea familiei Mureșianu 
între anii 1850 și 1911.

Toate aceste bunuri culturale sunt de o importanță 
excepțională, dacă ar fi să menționăm aici doar 
numerele 1 din „Gazeta de Transilvania” (12 martie 
1838) sau „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, 
poezia „Răsunet” / „Deșteaptă-te, Române” a lui 
Andrei Mureșanu sau proiectul de „Memorand” al 
lui Aurel Mureșianu – clasate în Patrimoniul Cultural 
Național la categoria tezaur.

Acestea sunt extrem de importante pentru relatarea 
procesului parcurs de românii ardeleni pe drumul spre 
Marea Unire, dar sunt „lovite” de un mare neajuns. 
Suportul papetar, caracterul abstract, limitările 
condițiilor de păstrare / expunere / acces sunt tot atâtea 
piedici în calea muzeografului care dorește să le expună 
și să spună povestea lor. În acest context a apărut ideea 
alegerii căii tehnologice în realizarea expoziției.

Concept expozițional

Muzeul „Casa Mureșenilor” are posibilitatea 
realizării de expoziții temporare într-un 
spațiu fragmentat, format din opt săli de 

mărimi inegale, dar dispuse, din fericire, într-un  
circuit care permite vizitatorului să nu revină în sălile 
vizitate deja. Cele opt săli însumează peste 200 de 

Figura 1. Perete interactiv
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metri pătrați, fiind utilate cu sistem de luminat 
profesional, constând în peste 80 de spoturi pe 
șină, montate de firma Avitec în anul 2015. Pereții 
din toate sălile sunt zugrăviți în aceeași culoare (gri 
petrol), cu excepția tavanelor, care sunt albe. Toate 
geamurile sunt obturate cu rolete care nu permit 
trecerea luminii solare în interiorul expoziției.

Ca urmare a dezbaterii profesionale interne, la care a 
participat tot personalul de specialitate al muzeului, 
s-a decis ca în cele opt săli să fie îmbinate tehnici 
expoziționale diferite, dar care în final expun același 
fir narativ, parcursul istoric la care au contribuit 
și membrii familiei Mureșianu menit să apere 
identitatea națională a românilor ardeleni și care a 
culminat cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Astfel, cele opt subiecte / povești alese pentru 
ilustrare în cadrul expoziției sunt:

1. Apariția „Gazetei de Transilvania” (1838) și 
rolul presei în informarea publicului

2. Revoluția de la 1848 și afirmarea identității 
naționale în secolul națiunilor

3. Unirea Principatelor din 24 ianuarie 
1859, Dualismul austro-ungar (1866) și 
Pronunciamentul (1868)

4. Războiul de Independență (1877)
5. Mișcarea memorandistă (1892)
6. Muzicile mișcării naționale românești
7. Primul Război Mondial 1914-1918
8. Declarația de la 1 Decembrie 1918, Alba Iulia

Cele opt povești, destul de greu de prelucrat și 
pentru adulți sau specialiști, sunt spuse într-un 

alt fel, cu o abordare nouă, 
pentru un public nou. În final, 
s-a optat pentru un mix de 
vectori expoziționali, care 
îmbină imaginea virtuală, 
tactilă și sunetul cu imaginea 
tipărită, dar la o scară mult 
supradimensionată. Astfel, 
șase teme sunt prezentate 
exclusiv prin intermediul 
videoproiectoarelor, al senzo-
rilor de mișcare și al sunetelor, 
iar celelalte două teme prin 
colantarea de printuri de mari 
dimensiuni (adică suprafața 
integrală a pereților din sălile 
respective), însumând peste 

300 (!) de metri pătrați de imagine tipărită și lipită 
pe pereți. 

Dacă pentru temele 3 și 7, adică Unirea Principatelor 
din 24 ianuarie 1859, Dualismul austro-ungar (1866) 
și Pronunciamentul (1868) și Primul Război Mondial 
1914-1918, s-a optat pentru imaginile tipărite 
supradimensionate, pentru restul de teme (1-2, 4-6 
și 8) s-a mers pe formula hipertehnologizată, asupra 
căreia o să ne și oprim mai mult, pentru a prezenta 
de altfel și modul în care au fost realizate.

În prima sală, dedicată apariției „Gazetei de 
Transilvania” (1838) și rolului presei în informarea 
publicului, s-a optat pentru două instalații. Prima 
constă în realizarea unei cărți virtuale pe care sunt 
prezente imagini scanate din ziarul brașovean. 
Aceasta constă în traforarea în plexiglas a unei 
„cărți” deschise, montată pe un suport (picior), care 
maschează un videoproiector și un mini-PC. Suprafața 
„tactilă” este formată dintr-o folie de retroproiecție, 
care oprește trecerea luminii videoproiectorului.

A doua instalație din această primă sală constă într-
un perete interactiv de tip timeline / cronologie, care 
constă în montarea pe tavan a unui videoproiector 
cu mini-PC, care comunică cu interacțiunea umană 
prin intermediul unui senzor de mișcare de tip 
Kinect, poziționat pe tavan imediat deasupra 
peretelui interactiv. Astfel, vizitatorul poate alege 
diferite momente din istoria jurnalismului brașovean 
pentru a înțelege mai bine prezența și rolul în 
istorie a gazetăriei clasice, dispărută astăzi sub 
bombardamentul informațional.

Figura 2. Masă interactivă
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A doua sală de expoziție 
și a doua poveste istorică 
este dedicată Revoluției 
de la 1848. Pentru această 
sală s-a optat pentru o 
masă interactivă de mari 
dimensiuni, care merge pe 
același discurs de tip timeline 
/ cronologie, pentru că și 
menționarea numeroaselor 
momente importante ale 
acestui eveniment recomandă 
alegerea acestei soluții. 
Din punct de vedere tehnic 
s-a optat pentru o masă 
manufacturată la comandă, 
acoperită cu sticlă sablată, 
care nu permite trecerea 
luminii unui videoproiector, 
conectat la un mini-PC. 
Mișcarea este dictată de o 
bandă cu senzori de mișcare, 
care permite interacțiunea 
simultană în zece puncte de 
contact.

Sala cu numărul 4 este dedicată 
poveștilor Războiului de 
Independență din anul 1877, 
așa cum a fost el filtrat prin 
perspectiva ziarului „Gazeta 
Transilvaniei”, respectiv a 
corespondenței între Elena 
Mureșianu și viitorul ei soț, 
generalul Moise Groza. Din 
punct de vedere tehnic s-a 
revenit la formula cu peretele 
interactiv și senzor de mișcare 
Kinect, conectat la un mini-PC  

Figura 3. Perete muzical

Figura 4. Carte interactivă

și videoproiector fixat pe tavan. Este din nou un 
timeline / cronologie a evenimentelor, dar cu o tușă 
personală deosebită.

Povestea mișcării memorandiste din anii 1892-
1894 este redată prin intermediul unei mese 
interactive, care constă într-o masă manufacturată 
la comandă în care este încastrat un televizor cu 
diagonala de 140 de centimetri, care este protejat 
cu o sticlă, înconjurată de o bandă de senzori de 
mișcare. În completarea acestei instalații este 

montat un mini-PC, care furnizează informațiile 
(foto și text) istorice.

Muzicile care au însoțit mișcarea națională și i-au 
însuflețit pe patrioții români din toate provinciile istorice 
românești sunt reprezentate prin intermediul unei 
baghete „magice”. Astfel, deși meniul din care îți poți 
alege compozitorul, versurile și melodia dorite este 
proiectat cu un videoproiector pe un întreg perete, 
alegerea efectivă este realizată prin intermediul unei 
baghete cu senzor de mișcare, care îl pune pe vizitator în 
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postura unui veritabil dirijor. Și această instalație necesită 
un mini-PC, un videoproiector și un senzor de mișcare.

Încheierea drumului spre Marea Unire aduce 
vizitatorul în fața unei fetițe „virtuale” care lecturează 
pentru contemporani și viitorime Declarația de 
Unire a Marii Adunări de la 1 Decembrie 1918, din 
Alba Iulia. Pentru realizarea prezentatorului virtual 
a fost necesară realizarea unei filmări în fața unui 
perete verde (green screen – tehnologie folosită în 
televiziune și în aplicațiile de realitate augmentată3), 
apoi decuparea unui plexiglas în forma personajului. 
Este obligatoriu ca filmarea să fie statică, nu sunt 
permise mișcările subiectului în timpul filmării. 
Această filmare este ecranată (adică decupată în 
forma personajului lector) și proiectată cu ajutorul 
unui videoproiector și al unui mini-PC.
Din punctul de vedere al realizării generale a expo-
ziției, subliniem importanța documentării prealabile, 

a prelucrării și sintetizării materialelor, a textelor 
finale și a selecției de suport fotografic. La conceptul 
expoziției „Pe drumul spre Marea Unire” și-au adus 
contribuția: dr. Valer Rus – curator, Marinela Barna, 
Traian Dumbrăveanu, Ovidiu Savu, Lorena Domocos, 
Mihail Gavril Gorbonov, Bianca Micu – documentariști, 
Ciprian Branea – realizare instalații multimedia, 
software, hardware, Alexa Papa – grafică, Cristian 
Mitan – printuri.

Efortul financiar a constat în cofinanțarea de către 
Consiliul Județean Brașov cu suma de 20.000 de lei 
și cofinanțarea din partea Ministerului Culturii și 
Identității Naționale cu suma de 78.600 de lei. Bugetul 
total al proiectului este de 98.600 de lei, alocați 
achiziționării de videoproiectoare, televizoare, mese 
interactive, senzori de mișcare, softuri și aplicații, 
tipărituri de mari dimensiuni, materiale publicitare, 
afișe, pliante, promovare etc.

Concluzie

Viitorul muzeelor din întreaga lume constă 
în îmbinarea cu succes a metodelor clasice 
de expunere a obiectelor în vitrine cu 

videoproiecțiile (simple sau cartate) imaginilor, 
textelor sau sunetelor care dau viață unui patrimoniu 
neînsuflețit. Mijlocul cel mai rapid de a ajunge la 
sufletul unei noi generații, nativă tehnologic, este 
îmbrățișarea fără rezerve a celor mai noi tehnologii 
de pe piața petrecerii timpului liber și a comunicării în 
timp real, definită de interconectare globală. 3

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_key

Dr. Valer Rus 
Manager Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov 

rus.valer@gmail.com

Figura 5. Afiș
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o nouă abordare a grupului paSionaților  
și profeSioniștilor unui doMeniu

A new approach of professionals and fans group of a certain domain

ABSTRACT

The hard core of contemporary museums public, on one hand fans (hobbyists, 
collectors, archivists, chatters, model creators and collectors, donors etc.) and 
on the other hand professionals from the museum specific field of interest 
(researchers, teachers, specialists etc.), they all want to participate more 
actively in museum programs and activities. In their turn, museums should 
pay more attention to individuals and organizations interested in the museum 
phenomenon and try to highlight the knowledge and passion which the above 
mentioned public category brings towards museums. Starting from the opening 
to new audiences, nationally observed in the event Night of Museums 2018, 
this paper presents a partnership project between institutions endorsing 
railway (CFR) and urban transport (RATB) museums in Bucharest, set out to 
achieve mutual support among audiences of enthusiasts and public transport 
specialists. Whether this coagulation of well-informed and willingly involved 
museum public will give the expected results, we can say that we already have 
an example of a catalyst for changing the approach of this category of museum 
audience - interested and interesting.

Key-words: Hobbyists and Professionals, Museum Projects, Museum new 
approaches of the public, Museum partners, Passionate about Public Transport.

ReZuMAT

Nucleul dur al celor care formează categoriile de public ale muzeelor 
contemporane, pe de o parte pasionații (amatori, colecționari, arhiviști, 
forumiști, machetiști, donatori etc.), iar pe de altă parte profesioniștii din 
domeniul specific unui muzeu (cercetători, profesori, specialiști etc.), își doresc, 
de regulă, să participe mai activ la programele și activitățile muzeelor. La 
rândul lor, muzeele ar trebuie să acorde o atenție sporită tuturor persoanelor și 
organizațiilor interesate de fenomenul muzeal și să încerce să pună în valoare 
cât mai bine bagajul de pasiune și cunoaștere cu care amintita categorie 
de public vine spre muzee. Pornind de la deschiderea spre noi categorii de 
public observată pe plan național în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 
2018, articolul de față prezintă proiectul de parteneriat dintre instituțiile care 
patronează muzeele CFR și RATB, stabilit pentru a realiza o susținere reciprocă 
în rândul categoriei de public a pasionaților și specialiștilor din domeniul 
transportului public. În măsura în care această coagulare a unui public muzeal 
avizat și dornic de implicare va da rezultatele scontate, putem spune că avem 
deja un exemplu de catalizator pentru schimbarea abordării acestei categorii 
de public muzeal – interesată și interesantă.

Cuvinte-cheie: pasionați și profesioniști, proiecte muzeale, abordări noi ale 
publicului, parteneriate muzeale
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Introducere

Statisticile (Eurostat, de exemplu) arată că 
România este o țară săracă predestinată, parcă, 
pentru ocuparea ultimelor locuri în clasamente 

de tot felul. Din păcate, aceeași situație, centralizată 
de Institutul Național pentru Statistică, apare și la 
numărul de vizitatori ai celor peste 400 de unități 
muzeale de bază pe care țara noastră le pune la 
dispoziția diverselor categorii de public. Evident, 
nici la capitolul numărului de muzee acreditate de 
Ministerul Culturii și Identității Naționale și nici în 
planul organizării acestora la standarde europene nu 
stăm deloc mai bine. Ce-i de făcut pentru a ameliora 
situația și de unde să începem?

Găsirea unor soluții durabile pentru rezolvarea 
acestor probleme îi preocupă atât pe reprezentanții 
instituțiilor muzeale și ai autorităților culturale care 
le tutelează, cât și pe cei care formează categoria 
de public (oarecum, privilegiată) a cunoscătorilor 
din domeniul de activitate al unui muzeu, formată 
din pasionați și profesioniști. Acest interes 
comun este un bun punct de plecare, chiar dacă, 
desigur, strategia de a concepe programe muzeale 
dedicate acestei categorii de public și de a stimula 
participarea ei la viața muzeelor este una complexă 
și integratoare, ce implică un management muzeal 
dedicat și de calitate.

În timp ce influența factorilor sociali (în special, 
gradul de educație și cultură) asupra întârzierii 
multora dintre muzeele noastre în a se conecta la 

tendințele globale moderne este evidentă, poate ar 
mai fi de reflectat și asupra factorilor și condițiilor 
ce influențează relația inversă – dinspre instituția 
muzeală către categoriile de public care așteaptă 
o deschidere mai mare și noi abordări din partea 
acesteia din urmă pentru ca educația să devină mai 
atractivă.

Proiectul nostru de parteneriat muzeal pe care îl 
prezentăm aici a fost constituit pentru a încerca 
valorificarea într-un grad mai înalt a existenței celui 
mai vechi și mai constant public al muzeelor – cel 
căruia i se datorează în cea mai mare parte însăși 
existența lor – format din pasionații (colecționari, 
dar și ceilalți amatori) și profesioniștii (cercetători, 
experți și profesori) care se manifestă într-un 
domeniu de actualitate – transportul public, 
domeniu în jurul căruia se poartă ample dezbateri.

Desigur, această idee nu ar fi putut fi pusă 
în practică dacă nu ar fi existat capacitatea 
deosebită a acestei categorii de public (în cazul 
nostru, se înțelege, formată din pasionații și 
profesioniștii din domeniul transportului în 
comun) de a înțelege obiectivele principale ale 
muzeelor de astăzi, dar și dorința sinceră a unor 
unități muzeale din România de a adăuga vieții 
noastre cotidiene o coordonată culturală deschisă 
spre așteptările publicului contemporan, lucru 
confirmat pe deplin de evenimentul pe care îl 
vom evoca în continuare.

Deschiderea spre noi categorii de public a Nopții Muzeelor 2018

Ziua Internațională a Muzeelor din 2018 
sărbătorită în plan intern a însemnat pentru 
Rețeaua Națională a Muzeelor din România 

(RNMR) organizarea celei de-a XIV-a ediții a 
evenimentului Noaptea Muzeelor, lansat în Franța, 
în anul 2005. Tema stabilită la nivel global pentru 
anul acesta, „Muzee interconectate: Noi abordări, 
un nou public” (Hyperconnected museums: New 
approaches, new public), a fost pe deplin acoperită de 
diverse evenimente care au făcut ca noi organizații, 
cum ar fi galerii de artă, teatre, universități etc., și 
chiar câteva muzee de nișă (de exemplu Muzeul 

Antreprenoriatului, Muzeul Parfumului, Muzeul 
Micul Paris sau Muzeul Kitsch-ului) să dorească să 
participe și ele, stabilind astfel un circuit muzeal 
variat și interconectat – nu doar în București, ci și în 
alte orașe cum ar fi Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași 
sau Baia Mare.

Chiar dacă statisticile arată că, în ultimii ani, Ziua 
Internațională a Muzeelor nu s-a mai bucurat de 
același aflux important de vizitatori ca în primii săi 
ani de la lansare, cele aproape 30.000 de muzee 
din peste 120 de țări care au organizat activități cu 
acest prilej și în 2018 rămân o garanție a faptului 
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că sărbătoarea muzeelor și socializarea culturală în 
aer liber pe care acest eveniment o prilejuiește sunt 
extrem de bine-venite în continuare.

De exemplu, se estimează că numai în București, 
în 2018, au participat peste 200.000 de persoane 
la Noaptea Muzeelor, cu toate că numărul exact 
al vizitatorilor este greu de cuantificat. Notele 
dominante ale acestui eveniment au fost dorința 
de implicare și stimularea participării diferitelor 
categorii de public interesat de muzee, în special a 
tinerilor și a copiilor, prin diversificarea și înnoirea 
ofertei muzeale și deschiderea sa spre vizibilitate și 
creativitate.

Ziua internațională a muzeelor și, desigur, 
evenimentul cel mai important al său, Noaptea 
Muzeelor, demonstrează că această concentrare 
a atenției pe vizitator, ca de altfel și orientarea 
educației pe nevoile elevului pot fi transformate 
dintr-un deziderat într-o ocazie oferită instituțiilor 
muzeale de a facilita întâlnirile profesionale desti-
nate cunoașterii (și, desigur, satisfacerii) categoriilor 
lor de public. De aceea, și muzeele românești au 
profitat de ocazie și au organizat, în rând cu instituțiile 
lor omoloage de pretutindeni, conferințe, colocvii, 
seminare, mese rotunde, grupuri de lucru, forumuri 
profesionale și dezbateri despre problemele cu 
care se confruntă muzeul contemporan, începând 
de la legislație și politicile culturale și terminând cu 
posibilitatea cooperării instituționale în cadrul unor 
programe și parteneriate diverse.

Chiar dacă nu știm în ce măsură muzeele noastre 
și-au alcătuit liste complete de parteneri în vederea 
cunoașterii și a gestionării relației lor cu diversele 
categorii de public, se simte încă în România lipsa 
unor sponsori culturali activi, care să-și permită 
să investească cu generozitate în finanțarea sau, 

pentru început, măcar în creșterea semnificativă a 
vizibilității muzeelor autohtone. De aceea, analiza 
părților interesate interne și externe ale muzeului, 
precum și cartografierea acestora devin procese 
vitale pentru dezvoltarea tipurilor de mesaje 
care pot ghida comunicarea muzeală spre calea 
optimizării și a eficienței.

Desigur, Noaptea Muzeelor confirmă pe deplin 
centrarea activităților organizate de muzee cu 
această ocazie pe publicul tânăr – fapt ce poate 
avea ca efect negativ îndepărtarea celor din 
categoriile de vârstă matură. Totodată, muzeele 
realizează tot mai mult faptul că există diverse 
organizații cu care ar putea stabili parteneriate în 
vederea creșterii impactului real al proiectelor și al 
activităților muzeale. De aceea, deschiderea largă 
a ușilor muzeului pentru colaborări diverse și, în 
special, pentru vocile tinere trebuie să devină o 
notă definitorie a strategiilor muzeale de implicare 
a publicului în programele și activitățile acestora.1

Un alt element distinctiv pentru lărgirea audienței 
în cadrul publicului vizitator al muzeelor îl 
reprezintă sistemul informațiilor interactive cu 
conținut digitalizat, care începe să se impună ca un 
standard, atunci când este luată în calcul dorința de 
îmbogățire a experienței publicului într-un muzeu, 
bazată pe noile posibilități de interactivitate oferite 
de dispozitivele mobile.

Cu toate acestea, sistemul de ghidare mobilă a 
vizitatorilor prin muzee – având în vedere rezervele 
față de generalizarea actualelor ghiduri mobile 
– nu este folosit cu ocazia evenimentului luat în 
discuție. Acest fapt se datorează, în parte, dorinței 
muzeelor de a folosi acest prilej pentru a lăsa liberă 
interacțiunea directă dintre personalul muzeului și 
vizitatori.2

Categorii de public (potențial) partenere 

Renumitul cercetător al muzeului John H. Falk a 
identificat mai multe categorii de vizitatori ai 
muzeelor în funcție de obiectivele vizitei lor, 

evidențiind astfel sentimentul lor de apartenență 
la grupul susținătorilor muzeelor și de acceptare cu 
satisfacție a acestei identități. Desigur, tipurile de 
vizitatori identificate nu sunt rigide, căci o persoană 

poate să meargă la un muzeu sau altul prima dată ca 
explorator și să revină după ceva timp ca facilitator. 
De exemplu, profesioniștii sau pasionații vin adesea 
la muzeu cu un interes specific și punctual sau pentru 
a studia un aspect particular al unei expoziții. 1 2

1 Büchner S. Kirsten (2017), p. 12.
2 LWRD (2000), p. 13.
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Aceștia au nevoie ca muzeul să le faciliteze accesul la 
informații interesante și variate și să fie încurajați să 
exploreze mai profund expozițiile pentru a se bucura 
pe deplin de oferta muzeală pe care au venit să o 
cunoască.3

Faptul că s-au realizat descrieri amănunțite ale 
categoriilor de public care vizitează muzeele și că 
înțelegem din ce în ce mai bine motivația acestora 
se reflectă în atitudinea managerială de captare a 
atenției. Acest lucru este realizat încă de la intrarea 
în muzeu prin diverse tehnici de relaționare cu 
publicul. Între diversele tehnici abordate, cele 
narative au căpătat un loc pregnant pentru că  
și-au dovedit capacitatea de a direcționa învățarea, 
percepțiile și comportamentul spre obținerea unui 
grad mai mare de motivare pentru vizitarea unui 
muzeu.

Pe de altă parte, capacitatea de segmentare a 
categoriilor de vizitatori le oferă specialiștilor 
care formează echipa de lucru a muzeului unele 
informații esențiale în structurarea programelor 
astfel încât acestea să corespundă mai bine 
nevoilor și intereselor diverse ale vizitatorilor. 
Având la dispoziție această facilitate, responsabilii 
instituțiilor muzeale pot interacționa cu vizitatorii 
lor într-un mod mult mai stabil, dar și mai inovativ. 
De asemenea, studiul motivației diferitelor categorii 
de public care formează vizitatorii muzeelor poate fi 
pus la baza atragerii mai multor tipuri de grupuri, 
dar și a unor persoane interesate de muzee care nu 
și-au manifestat încă acest interes.4

Căutarea și identificarea părților interesate care 
formează publicul muzeal extern, pe care aceste 
instituții pot conta întotdeauna, este un proces 
destul de anevoios, pentru că aceste categorii de 
public reprezintă, de multe ori, o combinație de 
persoane și grupuri specifice, inclusiv de voluntari 
și diverse categorii de instituții publice și private sau 
chiar instituții ale administrației locale sau centrale.

Plecând de la analiza convergenței intereselor 
grupurilor de susținători cu cele ale muzeului, 
se poate stabili lista părților interesate care pot 
contribui la creșterea reflectării activității acestuia 
în cadrul comunității. În acest demers se va ține cont 
atât de nevoile, preocupările, dorințele și autoritatea 

3  Falk H. John, Dierking D. Lynn, 2016, p. 15.
4  Falk H. John, 2009, p. 122.

părților interesate, cât și de beneficiile concrete pe 
care acestea le-ar putea aduce muzeului, ca entitate 
aflată sub patronajul simbolic al comunității.

De asemenea, părțile interesate pot crea noi 
oportunități, nu doar prin simpla lărgire cantitativă 
a sferei prietenilor muzeului, ci și prin constituirea 
unei echipe de bază pentru acesta (evident, 
schimbând ceea ce este de schimbat în această 
comparație) asemănătoare cu cea a enoriașilor 
pentru o parohie. Interesul unei astfel de echipe de 
susținere a muzeului, formată din părțile interesate 
de activitatea sa, va contribui cu siguranță la 
îmbunătățirea calității actului muzeal. În plus, mulți 
dintre cei care formează aceste grupuri sunt dornici 
să se implice în tot felul de activități ce vizează 
lărgirea cadrului de manifestare muzeal. Fie că o 
fac ca specialiști, pasionați sau ca părinți sau simpli 
voluntari, cei care aparțin părților interesate atrag 
vizitatori la muzeu și se pot implica cu succes în 
munca de educare a publicului pentru a se bucura 
împreună cu instituția muzeală de rezultatele 
obținute.5

În timp ce comunitatea profesioniștilor dintr-un 
domeniu se grupează în jurul universităților și al 
institutelor de cercetare, cea a pasionaților se 
manifestă, de regulă, pe diverse forumuri dedicate 
domeniului care îi fascinează și unește. În general, 
aceștia, asemenea publicului larg, sunt interesați să 
participe la cursuri sau ateliere organizate de muzeu 
și să se bucure de discuții cu experții și posibilitatea 
de a învăța lucruri noi, dar într-un cadru mai restrâns.

De aceea, rețeaua International Council of Museums 
(ICOM) organizează și promovează în fiecare an, 
acționând în numele diversității și al deschiderii 
muzeelor către categorii de public tot mai variate, 
o serie de dezbateri științifice cu rol educațional. 
De exemplu, în 2017, prin revista sa, Consiliul 
Internațional al Muzeelor ICOM a lansat ca subiect 
de dezbatere tema „Rolul muzeelor într-o societate 
în schimbare”. Remarcabil este faptul că această 
platformă a examinat căile prin care muzeele pot 
juca un rol de lider în dezvoltarea legăturilor sociale 
și de menținere a coeziunii sociale, prevenind 
discriminarea și încălcări ale drepturilor omului.6

5  Falk H. John, 2009, p. 106.
6  ICOM, 2018, p. 31.
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Implicarea personalului muzeelor

Personalul muzeului ar trebui să recunoască 
faptul că vizitatorii vin la aceste instituții având 
propriul context personal, inclusiv agende, 

interese, așteptări, resurse și identități proprii. Ei 
folosesc atmosfera muzeului, obiecte, povestiri și 
experiențe pentru a le pune într-un nou context și a le 
reconstitui totuși obiectiv. Pentru a fi eficienți, membrii 
personalului muzeului trebuie să facă acest lucru prin 
conjuncția obiectivelor, a agendelor și a rezultatelor 
proprii cu cele ale vizitatorilor, suprapunând contextele 
lor personale și instituționale cu ale publicului.7

Desigur, suportul tehnic ajută foarte mult (în special 
fundalul vizual și sonor permanent) la stabilirea 
deplinei concordanțe cu tematica sălii. Acesta 
constituie un punct forte al activității muzeelor 
în ultimii ani, împreună cu activitățile științifice, 
culturale și educaționale desfășurate în paralel 
pentru a asigura continuitatea relațiilor dintre 
muzeu și publicul vizitator, inclusiv deschiderea spre 
pasionații din domeniul căruia îi este dedicat muzeul.

Revenind la evenimentul Noaptea Muzeelor 2018, 
din perspectiva personalului muzeelor implicate, 
acesta a însemnat o ocazie de a-și dovedi pregătirea 
profesională în cadrul ghidajului expozițional, dar și în 
cadrul altor oferte educaționale diverse – toate având 
darul de a atrage atenția publicului, programatic, 
de toate vârstele, asupra potențialului creativ al 
personalului care slujește domeniul muzeal.

Desigur, încercarea muzeului de a deveni cât mai 
vizibil – prin digitalizare, proiecții de film, ateliere, 
concerte și recitaluri, precum și alte tipuri de 
promovare și reclamă – trebuie să vizeze un public cât 
mai variat care, în principiu, acoperă toate genurile 
de preocupări culturale. Însă durabilitatea ofertei 
muzeale trebuie să țintească categorii de public cu 
activități care să întrunească asentimentul acestora, 
evident, pentru mai mult decât o noapte.

Oricum, noul tip de experiență muzeală oferită 
publicului de personalul muzeelor participante la 
Noaptea Muzeelor se răsfrânge în mod constructiv 
și asupra calității prestației acestuia din urmă. 
Cunoașterea reciprocă dintre public și personalul 
muzeal, mijlocită în mod constructiv de evenimentul 
pe care l-am evocat, are darul de a consolida spațiul 
expozițional drept un element esențial al conceptului 
educației non-formale și, desigur, al componentei 
sale culturale, care devine astfel mult mai activă în 
viața oricărei comunități.

Reconstituind din doar câteva elemente un mediu 
propice transmiterii unor informații solide și trezind 
la viață esențe culturale captivante din mortificarea 
banalului, personalul muzeului poate stârni 
curiozitatea publicului și o poate deturna chiar de la 
fascinația fadă pe care o exercită astăzi tehnologia 
bazată pe web, care pietrifică expozițiile muzeale în 
lumea virtuală.8

exemple de bună practică pe plan național

La acest capitol trebuie să-i acordăm întâietatea 
care i se cuvine celui mai vechi muzeu din țară, 
care, în anul 2010, a primit Premiul Uniunii 

Europene pentru Patrimoniu Cultural7 – Europa 
Nostra, la Categoria Educație, Formare și Creșterea 
Conștientizării. A fost răsplătit astfel efortul echipei 
de specialiști de la Muzeul Național Brukenthal de 
a stimula participarea elevilor și a studenților la 
viața culturală a cetății prin intermediul educației 
muzeale, bazată pe activități capabile să deschidă 
viitorului public interesul spre această instituție. 
De asemenea, trebuie amintit faptul că, alături de 

7 Templeton C. 2011, p. 34.

manuscrisele și incunabulele pe care le conservă, 
acest muzeu editează o revistă prestigioasă, precum 
și alte publicații, inclusiv de îndrumare a tinerei 
generații (vezi Dana Roxana Hrib, Palatul Brukenthal: 
Ghidul pentru elevi).8

Pe lângă abordarea pedagogică exemplară utilizată 
în dezvoltarea programelor educaționale menite 
să atragă tinerii spre muzeu, remarcată de cei care 
desemnează câștigătorii premiului Europa Nostra, 
Muzeul Național Brukenthal are meritul de a fi reușit 
să dezvolte parteneriate viabile și să coaguleze 

8 Dillenburg E. 2011, p. 13.
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interesul unor firme care să acorde muzeului un  
bine-venit sprijin financiar (www.brukenthalmuseum.
ro/despre_noi/parteneri.html). Această schimbare 
de abordare operată de muzeul sibian a avut un 
efect multiplicator evident. 

Dacă ar fi să scoatem în evidență fie și numai 
urmarea acestui exemplu de către Muzeul Literaturii 
Române, care la Casele sale memoriale Arghezi, 
Bacovia și, de foarte curând, Anton Pann susține în 
mod regulat ateliere de lucru dedicate, în special, 
elevilor, pentru a-i introduce pe aceștia în lumea 
muzeelor pe căi neconvenționale (cu precădere prin 
grafică și pictură), putem vedea cât de important 
este modelul de implicare al unei instituții muzeale 
în deschiderea de noi perspective.

Desigur, creșterea gradului de conștientizare 
asupra importanței activității muzeale ca organism 
viu, chemat în prezent să susțină funcții vitale ale 
ansamblului unei comunități, va depinde la noi 
încă multă vreme de factorii de decizie de la nivelul 
administrației centrale și locale, dar și de nivelul de 
promovare a unor astfel de inițiative. Din păcate, 
exemplele autohtone de colaborare între o instituție 
muzeală și publicul pasionat și atașat de domeniul 
acesteia sunt mai greu de identificat în absența 
unor cercetări sistematice dedicate modului în care 
muzeul modern înțelege să capteze, să cultive și să 
dezvolte interesul manifestat de diverse categorii 
de public pentru ceea ce reprezintă el și colecțiile 
sale pe plan instituțional.

Totuși, există și la nivel național cercetări în 
domeniu care au pus în evidență, mai ales, relația 
dintre manifestările organizate de asociații care 
sprijină muzeele prin strângerea de fonduri 
pentru activitățile sale complementare și lobby 
pentru proiecte și acțiuni de promovare a imaginii 
acestora. Tendința peste tot în lume, dar încă 
nu și în România, este ca muzeele să dezvolte un 
sistem de relații cu diferite categorii de donori (prin 
tehnici de relații publice și marketing)9. Cercetarea 
citată este importantă și pentru că face o trecere în 
revistă a ONG-urilor care susțin muzee din România 
(existente la finele anului 2005, n.n.).

Pentru că grupul acestor organizații se menține 
restrâns și în prezent, trebuie menționate, cel puțin, 
asociațiile mai cunoscute care susțin activitățile 

9  Zbuchea A. (2015), p. 20.

următoarelor muzee: Muzeul Național de Artă al 
României, Muzeul Județean al Maramureșului din 
Baia Mare, Muzeul Câmpulung Muscel, Muzeul Țării 
Crișurilor din Oradea, Muzeul Național de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa”; cele mai recente, care 
activează pentru muzee, cum ar fi: Muzeul Țăranului 
Român, Muzeul Național al Literaturii Române, 
Muzeul Satului din București, Muzeul Civilizației 
Populare Tradiționale ASTRA ș.a.10, precum și 
muzeele care au programe de voluntariat robuste, 
ca: Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Național de 
Istorie a Transilvaniei din Cluj, Muzeul Județean de 
Istorie din Satu Mare și Muzeul Vasile Pârvan din 
Bârlad.

Desigur, Asociația Prietenii Muzeului Național 
de Istorie a României (www.apmnir.ro) merită 
o mențiune aparte, deoarece reactivarea sa ar 
însemna stabilirea de noi parteneriate în vederea 
derulării unor proiecte valoroase, cum ar fi 
cele din trecut materializate în crearea site-ului 
dedicat monumentelor istorice din România, harta 
interactivă a monumentelor istorice din București 
sau aplicația pentru telefonul mobil a muzeelor și a 
colecțiilor din România. 

Cel mai cunoscut exemplu de asociații ale 
prietenilor muzeelor din România îl reprezintă 
totuși cel al Asociației Prietenilor Muzeului Național 
de Artă al României (formată în urmă cu 20 de ani, a 
reprezentat prima formă de asociere de acest tip pe 
plan național, recunoscută și la nivel internațional, 
devenind membră a Federației Internaționale a 
Prietenilor Muzeelor în anul 2000). Această asoci-
ație, care și-a reluat recent activitatea, își propune să 
susțină muzeul inclusiv financiar, astfel încât acesta 
să-și poată dezvolta activitățile specifice, misiunea 
educativă și relația cu publicul prin finanțarea unor 
proiecte și campanii de strângere de fonduri, cum 
ar fi Balul Muzeului sau The Best Chef of Bucharest.

Cu toate că în România inițiativele fondării unor 
asociații ale Prietenilor Muzeelor nu au pornit din 
„interiorul” instituțiilor muzeale, extinderea unor 
astfel de forme asociative nu va putea fi decât 
una benefică pentru protejarea și promovarea 
patrimoniului muzeal autohton. În plus, implicarea 
grupurilor de voluntari, în mod organizat, în 
diferitele programe cultural-educative pe care 

10 idem, p. 31.
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muzeele le propun publicului pentru a-și lărgi aria 
de activități, dar și cea comunicațională (cercetare, 
concerte, publicații etc.) va fi în măsură să ajute 

muzeul în asumarea unui rol mult mai activ în 
promovarea culturii în cadrul comunității.

O nouă formă de parteneriat: Cercul Prietenilor Transportului Public

Stimulat și de reușita reprezentată de 
evenimentul Noaptea Muzeelor 2018, autorul 
acestui articol a inițiat un parteneriat între 

organizațiile care patronează muzeele CFR și RATB 
în vederea susținerii reciproce a celor două entități 
pentru a putea coagula activitatea pasionaților și a 
profesioniștilor din transportul public în cadrul unui 
proiect care să aducă un plus de valoare și, mai ales, 
eficiență atât acțiunilor celor în cauză, cât și muzeelor 
implicate.

Pentru a înțelege în ce măsură acest proiect este 
viabil și nu este dinainte condamnat să rămână un 
simplu deziderat, așa cum se întâmplă la noi, din 
păcate, cu multe proiecte interesante, care nu ajung 
să se materializeze din varii motive, am organizat 
sub patronajul Clubului de dezbateri STB-CONECT o 
dezbatere cu tema „Prietenii transportului în comun 
pot forma o comunitate?”, care s-a desfășurat pe 8 
iunie 2018 la sediul RATB.

Un articol destul de amplu despre modul în care s-a 
desfășurat această dezbatere (care poate fi consultat 
la https://www.facebook.com/STB.CONECT/) a fost 
deja dedicat prezentării pozițiilor cvasiunanime 
exprimate în susținerea inițiativei de a constitui 
un Cerc de prieteni ai transportului în comun, care 
să-i reunească pe toți pasionații și profesioniștii din 
acest domeniu, evident, care doresc să activeze în 
acest cadru fără personalitate juridică.

Pentru a nu relua aici elementele definitorii ale 
dezbaterii în urma căreia s-a hotărât lansarea 
proiectului Prietenii transportului în comun, ne 
vom opri doar la a remarca deschiderea arătată de 
Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară 
– CENAFER (în subordinea căruia activează și 
Muzeul CFR), care a adăugat proiectului în cauză 
idei constructive, bazate pe experiența căpătată 
de reprezentanții acestei instituții în recunoașterea 
și susținerea inițiativelor menite să conducă, chiar 
dacă nu imediat, la îmbunătățirea semnificativă 
a calității transportului public și să le dea prilejul 

pasionaților și cunoscătorilor din acest domeniu  
să-și facă cunoscute mai bine preocupările.

Alături de perspectiva pasionaților și a cunoscătorilor 
din domeniul transportului public, acest proiect mai 
conține două componente de bază, reprezentate, 
pe de o parte, de înscrierea Cercului Prietenilor 
Transportului Public într-un proiect mai amplu, 
reprezentat de reactivarea Centrului Cultural RATB, 
și, pe de altă parte, de perspectiva îmbunătățirii 
activității muzeale, în special a muzeului CFR, având 
în vedere și statutul, mai curând, de expoziție 
permanentă cu tematică identitară și de istorie a 
unei întreprinderi cu tradiție pe care îl are muzeul 
RATB.

Fiind încă în faza de proiecție a activităților 
viitoare, proiectul comun CFR-RATB urmează  
să-și dovedească eficiența, atât pe planul înlesnirii 
dialogului în cadrul unei categorii de public 
muzeal dedicat și foarte efervescent, cât și în cel al 
realizărilor concrete datorate implicării persoanelor 
cointeresate de transportul public.

Desigur, de preocuparea și angajamentul tuturor 
părților cointeresate depinde intrarea într-o nouă 
etapă de deschidere și, mai ales, de realizări a 
categoriei de public amintite mai sus, care până 
în momentul de față a reușit elaborarea unor 
lucrări științifice, forumuri de discuții, organizarea 
de expoziții și seminare etc., este adevărat, 
remarcabile în sine, care au pe deasupra și o certă 
valoare documentară, fiind totodată aducătoare de 
prestigiu în lumea cunoscătorilor, însă mai mult pe 
cont propriu și pentru un cerc relativ restrâns de 
„inițiați”.

Pentru a deveni un exemplu de bună practică în ceea 
ce privește realizarea de parteneriate de colaborare 
sub auspiciile unor instituții muzeale, care să dea 
posibilitatea unei exprimări mult mai largi și, desigur, 
(și) în folosul acestora, dar și al categoriei de public 
muzeal formate din pasionații și cunoscătorii dintr-un  
domeniu de referință, este necesară urmărirea 
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rezultatelor pe care le va obține Cercul Prietenilor 
Transportului Public în viitorul apropiat.

Sunt vizate, în principal, următoarele realizări: 
o monografie RATB la 110 ani de la înființarea 
acestei societăți, o plachetă comemorativă dedicată 
personalităților care au lucrat de-a lungul timpului 
în cadrul acestei societăți și o alta dedicată 
laboratorului de psihotehnică al RATB (care la anul 
înființării sale (1924) a fost primul laborator de 
psihologie experimentală aplicată din România și 
al treilea din Europa), organizarea de manifestări 
dedicate recunoașterii aportului veteranilor în 
domeniul studierii transportului public, propunerea 
unor soluții comune de îmbunătățire a unor situații 
în care transportul public nu corespunde normelor 
și standardelor europene, racordarea la abordările 
moderne destinate publicului muzeal ș.a.

Niciunul dintre aceste demersuri nu poate fi dus la 
bun sfârșit în condiții de profesionalism și probitate 
profesională fără sprijinul pe care instituțiile 
muzeale îl pot acorda, și nu doar în ceea ce privește 
documentarea și accesul la arhive, ci și în cel 
legat de consolidarea coeziunii în cadrul grupului 

de suporteri sinceri ai muzeelor, reprezentat de 
pasionații și cunoscătorii unui domeniu, prin 
manifestări specifice de recunoaștere a importanței 
acestui public pentru muzee și de cointeresare a sa 
în vederea unor activități comune.

În acest sens, putem vorbi despre pași concreți 
făcuți de instituția muzeală ca entitate cultural-
educativă responsabilă, în sensul conturării unui 
spațiu și prin punerea la dispoziția publicului format 
din pasionați și cunoscători a unui cadru în care să se 
poată manifesta o atmosferă propice creativității. În 
cazul de față putem vorbi de dorința inițiatorului și 
a susținătorului proiectului scos în evidență aici ca 
acesta să devină un reper pentru modul în care se 
încearcă educarea tuturor părților cointeresate de 
îmbunătățirea calității transportului public, astfel 
încât proiectul să prindă un contur referențial. În 
esență, muzeul trebuie să-și apropie cât mai mult 
și să obțină avantaje patrimoniale și de imagine 
cât mai puternice dintr-o colaborare și un dialog 
sincer și deschis cu toate grupurile cointeresate de 
domeniul său de activitate și, în special, cu grupul 
care deține cele mai înalte competențe legate de 
acesta.

Concluzii

Rezultatele scontate de la un proiect care, într-o 
anumită măsură, continuă acțiunile inițiate de 
prietenii muzeelor din țara noastră nu pot fi 

așteptate să apară decât în măsura în care categoria 
de public căruia i se adresează va fi stimulată să 
participe și să se implice în viața muzeului. Este vorba 
despre gesturi de recunoaștere simbolică – pornind 
de la punerea la dispoziție a unor săli pentru întruniri 
și mergând până la acordarea de abonamente, 
diplome de recunoaștere a meritelor etc. – întregite 
de inițiative care să le permită vizitatorilor ocazionali 
să poată cumpăra lucruri interesante de la muzeu, 
inclusiv cărți și cadouri, așa cum se întâmplă de 
exemplu (la cu totul altă scară, desigur) la Muzeul 
Național de Istorie a României din București, Muzeul 
Brukenthal etc.

Astfel, promovând, inclusiv prin publicarea acestui 
articol, inițiativa comună a muzeelor CFR și RATB de 
a constitui Cercul Prietenilor Transportului Public, 
cei care contribuie la diseminarea acestei informații 

pun și ei umărul la conturarea unui detaliu dintr-un  
cadru general care, în cele din urmă, integrează 
procese mai ample, cum ar fi cele de cartografiere 
a părților interesate de activitatea muzeală, de 
planificare strategică a acțiunilor muzeului, de 
reorganizare structurală și de branding muzeal în 
vederea expansiunii rolului acestei instituții.

Dacă la începutul funcționării grupului de prieteni 
ai unui muzeu, format din pasionați și cunoscători 
ai domeniului său de activitate, este normal să 
existe și persoane mai reticente sau chiar sceptice 
în privința rezultatelor pe care o astfel de „unitate 
în diversitate” ar putea-o aduce imaginii muzeului, 
precum și la posibilitatea realizării unui salt calitativ în 
perfecționarea permanentă a personalului acestuia, 
în cele din urmă reușita depinde de menținerea 
unui grad înalt de implicare din partea animatorilor 
culturali, a căror sferă de interes gravitează în jurul 
muzeului cu care sunt familiarizați.
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Însă, peste semnificația, desigur, importantă pe 
care o au întrunirile tuturor grupurilor de persoane 
interesate de muzee și activitatea lor de lobby în 
favoarea acestora (gratuită, a se reține!), considerăm 
că se ridică importanța pe care o poate avea pentru 
instituția muzeală integrarea viziunii progresiste și 
transformatoare pe care publicul pasionaților și al 
cunoscătorilor o are deja formată, în strategiile de 
mai mare deschidere spre nevoile cultural-educative 
în special ale tinerilor din comunitățile locale.

Prin schițarea coordonatelor principale ale 
proiectului Cercului Prietenilor Transportului Public, 
am recunoscut faptul că suntem partizanii acestui 
domeniu, în mod deosebit ai transportului în comun 
pe calea ferată și ai celui urban, însă considerăm că 
acest demers se poate constitui foarte bine într-o 
sursă deschisă de avânt și inspirație pentru cei care 
vor să inițieze acțiuni de sprijinire a pasionaților 
și a cunoscătorilor interesați de, practic, orice alt 
domeniu muzeal.
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Minerale deScoperite și deScriSe  
de pe teritoriul actual al roMâniei

Fundamentarea, necesitatea și impactul proiectului propus

P roiectul „Minerale din România” își propune 
aniversarea Centenarului României (1918-2018) 
prin promovarea contribuției valorilor perene 

ale civilizației naționale la cunoașterea științifică 
universală. Din poziția de instituție de cultură din 
domeniul specific al științelor naturii, ne dorim să 
omagiem acest moment prin evidențierea celor mai 
valoroase contribuții românești la fondul mineralogic 
mondial, și anume premierele mineralogice naționale. 
Sunt identificate aproximativ 38 de minerale (Tabel 
1), recunoscute internațional (în conformitate cu 
datele de la Asociația Mineralogică Internațională – 

IMA; www.mindat.org; Bernard & Hyršl, 2015; Papp, 
2004; Szakáll et al., 2002; Udubașa et al., 1992), ce 
au fost descoperite și descrise pentru prima oară 
în lume în formațiunile geologice de pe teritoriul 
actual al României (Fig. 1), mai precis în regiunea 
minieră Baia Mare (Baia Sprie, Cavnic, Chiuzbaia 
(Herja), Dealul Crucii), Munții Apuseni (Baia de Arieș, 
Băița Bihor, Fața Băii, Măgura Uroi, Roșia Montană, 
Săcărâmb), zona Banatului (Moldova Nouă, Ocna de 
Fier, Oravița) și din centrul țării (Mădăraș). 

ABSTRACT

Romania is a rich country in mineral resources, about 38 mineral species have 
been discovered and described for the first time in Romania, belonging to 
different mineralogical classes (native elements, oxides, borates, phosphates, 
sulfates, arsenates, carbonates, sulphides and sulphosalts). These minerals 
have been described in 4 different areas: the Baia Mare mining district, the 
Apuseni Mountains, the Banat area and the central part of Romania. The aim of 
the project is to celebrate the Centenary of Romania (1918-2018) by organizing 
a travelling exhibition (Baia Mare, Cluj-Napoca, Bucharest, Iași and Alba Iulia), 
publishing a book and presenting all of these minerals with their corresponding 
chemical and physical properties. Until now, Romfilatelia launched a limited 
edition block of the issue in June with four perforated stamps, maxicards, 
sheetlets, a philatelic album and a First Day Cover, all of them illustrating the 
four following minerals from the Baia Mare mining area: pyrite, galena, gypsum, 
quartz-amethyst variety, respectively the klebelsbergite, which is presented 
on a special cover dedicated to the Victor Gorduza Mineralogy Museum from 
Baia Mare. These products are presented in a bilingual (Romanian-English) 
catalogue. Last but not least, we would like to purchase those mineral samples 
which don’t currently belong to any of the museums of Romania.

Key-words: minerals discovered in Romania, Centenary, heritage, exhibition, 
book, acquisition, stamp. 
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Obiectivele proiectului propus

Obiectivele proiectului propus sunt: 
promovarea celor 38 de minerale care au 
fost descoperite și descrise pe teritoriul 

României pentru prima oară în lume, cumularea 
tuturor informațiilor despre premierele mineralogice 
românești într-o singură lucrare, pentru prima oară 

într-un proiect editorial național, popularizarea prin 
expoziții itinerante, precum și prezentarea produselor 
filatelice care ilustrează patrimoniul mineralogic 
național, introduse în circulație de Romfilatelia S.A. 
în cursul acestui an. 

Figura 1. Harta geologică a României (modificată după IGR). Cercurile negre indică poziția zonelor unde au fost 
descoperite și descrise pentru prima oară din lume mai multe specii de minerale (Regiunea minieră Baia Mare,  

centrul țării, Munții Apuseni și Zona Banatului).

Tabelul 1. Mineralele descoperite și descrise pentru prima oară în lume din România  
(situația mineralelor marcate cu * este neclarificată). 

Nr. Crt. Denumire mineral localitate tipică An Autor(i) revistă

1 alabandină Săcărâmb 1832 François-Sulpice 
Beudant

Traité Élémentaire de 
Minéralogie, 2nd Ed., 399-400

2 alburnit Roșia Montană 2014 Călin Tămaș et al. American Mineralogist, 99, 
57-64
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Nr. Crt. Denumire mineral localitate tipică An Autor(i) revistă

3 alloclazit Oravița 1866
Gustav 
Tschermak von 
Seysenegg

Sitzungsberichte der 
Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, 53, 220-225

4 andorit (Fig. 2) Baia Sprie 1892 József Krenner Math. és Term.-tud. Ért., 11, 
119-122

5 ardealit Peștera 
Cioclovina 1932 Josef Schadler Zentralblatt für Mineralogie, A., 

40-41

6 cianotrichit Moldova Nouă 1839 Ernst Friedrich 
Glocker

Handbuch der Mineralogie, 2nd, 
Ed. Schrag, 587

7 cuproneyit Băița Bihor 2010 Gheorghe Ilinca 
et al.

The Canadian Mineralogist, 50, 
353-370

8 dietrichit Baia Sprie 1878 Julius von 
Schröckinger

Verhandlungen der Kaiserlich-
Königlichen Geologischen 
Reichsanstalt, 189-191

9 felsőbányait Baia Sprie 1853 Gustav Adoplh 
Kenngott

Königliche Akademie der 
Wissenschaften, Sitzber., 10, 
294

10 fizélyit (Fig. 3) Mina Herja, 
Chiuzbaia 1913 József Krenner Akad. Értes., 24, 523

11 fülöppit (Fig. 4) Dealul Crucii 1929 Sándor Koch Math. Term,-tud. Értes., 46, 
663-672

12 grațianit Băița Bihor 2014 Cristiana 
Ciobanu et al.

Mineralogical Magazine, 77, 
3249-3258

13 hemimorfit* Băița Bihor 1853 Adolph Kenngott Das Mohs’sche Mineralsystem. 
Gerold, 67

14 hörnesit Oravița 1860 Wilhelm von 
Haidinger

Sitzungsber. kais. Akad. Wiss., 
Mat. Naturwiss. Kl., 40, 18-26

15 klebelsbergit (Fig. 5) Baia Sprie 1929 Viktor Zsivny Math. és Ter.-tud.Ért., 46, 19-26

16 krautit Săcărâmb 1975 François 
Fontan et al.

Bulletin de la Société 
Française de Minéralogie et de 
Cristallographie 98, 78-84

17 krennerit Săcărâmb 1877 Gerhard vom 
Rath

Zeitschrift Fürb Krystallographie 
und Mineralogie 1, 614

18 ludwigit Ocna de Fier 1874
Gustav 
Tschermak von 
Seysenegg

Mineralogische Mittheilungen, 
59-66

19 magnezio-fluoro-
hastingsit

Măgura 
Uroi 2006

Hans-Peter Bojar
& Franz Walter

European Journal of 
Mineralogy, 18, 503-508

20 makovickyt*
Băița Bihor, 
paralel descris 
din Salzburg

1994 Žák, L. et al.
Neues Jahrbuch für 
Mineralogie, Abhandlungen, 
168, 147-169

21 merrihueit Mădăraș 1965 Robert T. 
Dodd et al. Science, 149, 972-974

22 muthmannit Săcărâmb 1911 Feruccio 
Zambonini

Zeitschrift für Kristallographie, 
49, 246-249

23 muzeumit Săcărâmb 2004 Luca Bindi & 
Curzio Cipriani

European Journal of 
Mineralogy, 16, 835-838
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Nr. Crt. Denumire mineral localitate tipică An Autor(i) revistă

24 nagyágit Săcărâmb 
(Nagyág) 1845

Wilhelm Karl 
Ritter von 
Haidinger

Handbuch der Bestimmenden 
Mineralogie. Braumüller and 
Seidel, 563

25 paderait Băița Bihor 1985 Mumme, W.G. & 
Žák, L.

Neues Jahrbuch für 
Mineralogie, Monatshefte, 12, 
557-567

26 petzit Săcărâmb 1845
Wilhelm Karl 
Ritter von 
Haidinger

Handbuch der Bestimmenden 
Mineralogie. Braumüller and 
Seidel, 556

27 pseudobrookit Măgura Uroi 1878 Antal Koch
Tschermarks Mineralogische 
und Petrographische 
Mittheilungen, 1, 331-371

28 rodocrozit  
(Fig. 6) Cavnic 1813

Johann 
Friedrich Ludwig 
Hausmann

Handbuch der Mineralogie,  
Vol. 1. Vandenhoek und 
Ruprecht, 1081

29 semseyit 
(Fig. 7) Baia Sprie 1881 József Krenner Magyar Tudományos Akadémia 

Értesítője ,15, 111

30 silvanit Baia de Arieș 1835 Louis Albert 
Necker Régne Minerale. Levrault, 38

31 szaibélyit Băița Bihor 1868 James Dwight 
Dana

System of Mineralogy, 5th Ed., 
594

32 szmikit Baia Sprie 1877 Julius von 
Schröckinger

Verhandlungen der Kaiserlich-
Königlichen Geologischen 
Reichsanstalt, 115-117

33 stützit Săcărâmb 1878 Albrecht Schrauf Krystallogr., 2, 209-252

34 tellurit Fața Băii 1845
Wilhelm Karl 
Ritter von 
Haidinger

Handbuch der Bestimmen den 
Mineralogie. Braumüller and 
Seidel, 499

35 telur nativ Fața Băii 1802
Martin
Heinrich 
Klaproth

Beiträge zur chemischen 
Kenntniss der Mineralkörper, 3, 
2-15

36 veszélyit Ocna de Fier 1874 Albrecht Johann 
Schrauf

Anzeiger der 
KaiserlichenAkademie der 
Wissenschaften, 11, 135-137

37 whewellit Cavnic (posibil) 1852

Henry James 
Brooke & 
William Hallowes 
Miller

An Elementary Introduction 
to Mineralogy. Longmans, 
London, 523

38 wollastonit Oravița 1818 János Léman Nouveau Dictionnaire 
d’Histoire Naturelle, 20, 31
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Figura 2. Andorit, Baia Sprie  
(8x5x2 cm; colecția MusMin;  

foto: Valentin Ganța).

Figura 3. Fizélyit, Herja  
(10x6x6 cm; colecția MusMin;  

foto: Valentin Ganța).

Figura 4. Fülöppit, Dealul Crucii  
(4x2x1 cm; colecția MusMin;  

foto: Valentin Ganța).

Figura 5. Klebelsbergit, Baia Sprie 
(9x5x11 cm; colecția MusMin;  

foto: Valentin Ganța).

Figura 6. Rodocrozit, Cavnic  
(30x16x15 cm; colecția MusMin;  

foto: Valentin Ganța).

Figura 7. Semseyit, Baia Sprie 
(14x11x7 cm; colecția MusMin;  

foto: Valentin Ganța).

Avem în vedere organizarea unei expoziții temporare 
cu eșantioanele conținând minerale din România, 
care să fie itinerată în mai multe locații din țară 
(București, Iași, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Baia Mare). 
De asemenea, ne propunem editarea unei cărți ce va 
cuprinde speciile minerale amintite. Este un demers 
editorial unic, în premieră pentru mediul științific, 
mineralogic și educațional românesc. Ne așteptăm la 
un impact consistent, atât în lumea academică, lucrarea  
dorindu-se a fi una de referință în domeniul mineralogiei, 
cât și asupra publicului larg, prin popularizarea unor 

valori culturale dintr-o știință mai puțin cunoscută. 
De asemenea, ne propunem popularizarea speciilor 
minerale descoperite și descrise pentru prima dată în 
lume din România prin mărcile poștale și efectele poștale 
introduse în circulație de Romfilatelia S.A., care vor însoți 
expoziția temporară. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, pe 
lângă aceste obiective menționate anterior, proiectul 
propune achiziționarea unor eșantioane de minerale 
descrise și descoperite prima oară pe teritoriul actual 
al României, care momentan nu se regăsesc în niciuna 
dintre colecțiile muzeelor geologice din România. 

Parteneri implicați în implementarea proiectului

În vederea atingerii cu succes a obiectivelor 
enunțate, au fost întocmite și semnate acorduri 
de parteneriat cu mai multe instituții din țară 

aparținând mediului academic sau cultural. Astfel 
că, în momentul actual, din echipa ce-și propune 

implementarea acestui proiect fac parte specialiști 
de la următoarele instituții:

• Muzeul Județean de Mineralogie „Victor 
Gorduza” Baia Mare (MusMin);
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• Academia Română – Secția de Științe 
Geonomice;

• Universitatea din București – Facultatea de 
Geologie și Geofizică;

• Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – 
Facultatea de Biologie și Geologie;

• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – 
Facultatea de Geografie și Geologie;

• Institutul Geologic al României – Muzeul 
Național de Geologie București;

• Romfilatelia S.A.

Activitățile proiectului

Durata estimată a activităților din cadrul 
proiectului propus este de 3 ani (2018, 
2019, 2020), în care vom demara activitățile 

premergătoare, pregătirea și editarea cărții, 
pregătirea expoziției itinerante și tipărirea timbrelor 
și a efectelor poștale. Derularea proiectului va consta 
în itinerarea expoziției și organizarea de vernisaje, 
simultan cu lansarea cărții și prezentarea produselor 
filatelice. 

1. organizarea Expoziției temporare itinerante 
„Minerale și asociații minerale din românia”

Cu sprijinul partenerilor se va face identificarea și 
alegerea eșantioanelor reprezentative, din colecțiile 
proprii, ale speciilor minerale descrise pentru prima 
oară în România, precum și a unor asociații minerale 
reprezentative pentru teritoriul românesc. Aceasta 
va fi urmată de constituirea expoziției temporare 
itinerante, cuprinzând aproximativ 70-80 de 
eșantioane minerale oferite de partenerii implicați 
în proiect și realizarea materialelor explicative și de 
promovare. În paralel se va încerca achiziționarea 
acelor specii minerale considerate priorități 
românești, care, din informațiile actuale, lipsesc din 
colecțiile muzeelor mineralogice din țară. Itinerarea 
și vernisarea expoziției se vor desfășura în mai multe 
locații din țară, în principiu la sediile partenerilor 
implicați în proiect: București, Iași, Cluj-Napoca, Alba 
Iulia și Baia Mare. Pentru implementarea acestei 
activități a fost depus, la sesiunea din septembrie 
2018, un proiect pentru a obține finanțare din partea 
Administrației Fondului Cultural Național.

2. Editarea lucrării „priorități mineralogice din 
românia – contribuție majoră la patrimoniul 
mineralogic universal”

Primul pas al demersurilor a fost strângerea 
datelor cu caracter științific, a fotografiilor și a altor 
elemente necesare proiectului editorial de către 

fiecare partener, în conformitate cu acordurile ce 
au fost semnate. Lista mineralelor prezentate în 
Tabelul 1 a fost repartizată, astfel încât fiecărui 
partener îi revine responsabilitatea descrierii unui 
număr de 5-8 minerale. Editarea cărții „Priorități 
mineralogice din România – contribuție majoră la 
patrimoniul mineralogic universal” va fi elaborată 
sub coordonarea dl. prof. dr. Gheorghe Udubașa, 
membru corespondent al Academiei Române. Pasul 
următor va consta în tipărirea, în condiții grafice 
deosebite, a cărții amintite, în limba română și limba 
engleză, iar prezentarea oficială a cărții se va face 
odată cu vernisajele expoziționale organizate în țară.

3. Editarea unei serii aniversare de produse 
filatelice 

Romfilatelia S.A., societatea emitentă a timbrelor și a 
efectelor poștale românești, preocupată permanent 
de promovarea valorilor naționale, a introdus în 
circulație, în data de 29 iunie 2018, emisiunea de 
mărci poștale Minerale din România, punând astfel 
în valoare exponate unicat din patrimoniul Muzeului 
Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia 
Mare.

Emisiunea de mărci poștale a ilustrat cele mai 
reprezentative minerale selectate de Muzeul 
Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia 
Mare, astfel: 

• patru timbre poștale ce promovează mineralele 
pirită, galenă, gips și cuarț (varietatea ametist) 
(Fig. 8);

• patru cărți maxime ce redau aceleași patru 
minerale, utilizând imagini ale altor eșantioane 
(Fig. 9);

• plicul „prima zi” echipat cu timbrele emisiunii, 
având ștampila „prima zi” aplicată în clar cu 
folio, ce ilustrează un eșantion conținând aur 
nativ (Fig. 10);
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• album filatelic, în română și engleză, realizat în tiraj 
limitat de 245 de exemplare și echipat cu blocul 
emisiunii (conținând patru timbre dantelate cu 
manșetă ilustrată) și plicul „prima zi”; 

• pliant de promovare a emisiunii filatelice ce 
conține descrierea produselor filatelice și a 
mineralelor reprezentate, în limbile română și 
engleză.

În plus, în luna iunie a.c., Romfilatelia a introdus în 
circulație un întreg poștal dedicat Muzeului Județean 

de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare, 
ce promovează un colaj cu minerale și imaginea 
mineralului klebelsbergit, descris pentru prima oară 
în lume la mina Baia Sprie (Fig. 11).

Nutrim speranța că și celelalte activități aflate în 
derulare își vor găsi susținători generoși, astfel încât 
proiectul cultural „Minerale din România” să fie în 
integralitatea lui transpus pentru publicul din țară și, 
de ce nu, și pentru cel european. 

Figura 8. Patru timbre poștale realizate de Romfilatelia 
S.A., promovând mineralele pirită, galenă, gips și cuarț 

(varietate ametist) (de sus în jos).

Figura 9. Patru cărți maxime realizate de 
Romfilatelia S.A., prezentând patru minerale 
diferite: pirită, gips, cuarț (varietate ametist), 

galenă. 

Figura 10. Plicul „prima zi a emisiunii 29.06.2018 
București”, promovând timbrele emisiunii și un 

eșantion de aur nativ. 
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Figura 11. Plicul de promovare a Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare, 
prezentând un colaj de minerale și un timbru cu mineralul klebelsbergit, descoperit și descris pentru prima 

oară în lume la mina din Baia Sprie. 
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Figura 1. Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială, Atelier interactiv CMU Senseability1

Muzeul În căutarea publicului

1 https ://web.facebook.com/CMUSenseabi l i ty/photos/ms.c .eJw9kNsRRDEIQ jvaUeMD~_29s50rMJ8MJEg5aDeXQaPf~_nU~_3usNSKqmBUG~_rsuubDS96~; 
azxW66OpsbVzbzevBgesrz356tvXoDvbx8U7~_Pdz9FHt~_9h37r6sI~;Juz997f3PyGN5fP5BbP7wZ~_~_3MB8vP8mvdvL1~_CAf~_7~;J91qd896jVtOP9TF7qbz92f~;sHs09cvcQ7ovli~_81377cG3~_
MzWW9.bps.a.389128441492813.1073741840.325548097850848/389128751492782/?type=3&theater

ABSTRACT

This paper argues that the approach of blending high and popular culture 
is necessary for a good communication and is visible especially with the 
occasion of the Museum Night. The paper aims at a “cultural translation” of 
two features of the hyperconnected museum for the Romanian public with the 
use of analogies inspired by literary analysis. These features are then detailed 
with exhibitions, events and other interpretative means of the Exhibition and 
Documentary Center of the Ion Mincu University of Architecture and Urbanism.
The paper suggests that a good collaboration with the visitors and a complex 
story can be beneficial for the interpretation of museum collections. It argues 
for increasing the possibilities of interpreting the collection even through 
accessibility devices that are not only useful to people with disabilities, but also 
to the general public.
The adjustment of the museum communication to the public is often founded 
upon the personal conviction of the communicator.

Key-words: hyperconnected museum, accessibility, The Documentary and 
Exhibition Centre of the Ion Mincu University of Architecture and Urban 
Planning in Bucharest
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Muzeul hiperconectat este muzeul 
contemporan care se reinventează 
plecând de la dialogul cu publicul și cu 

obiectele de muzeu. Acest dialog face din muzeu 
un caleidoscop care permite noi combinări și noi 
interpretări ale colecției. Recombinarea înseamnă 
creșterea volumului de informație și de memorie 
înmagazinată, creșterea gradului de libertate 
al vizitatorului, dar și creșterea perisabilității 
produselor muzeului (mesaje, expoziții, scenografii 
muzeale). Vechea paradigmă a muzeului care 
acumulează bunuri este înlocuită cu una a muzeului 
risipitor.2 Un remediu la această risipă o reprezintă 
comunicarea digitală a obiectelor, a colecțiilor și a 
expozițiilor, inclusiv pe rețelele de socializare. În 
plus, rețeaua Facebook oferă (gratuit) instrumente 
pentru monitorizarea interacțiunii cu publicul, 
precum și un spațiu în care se poate experimenta cu 
prezentarea muzeului prin imagini și filme online, 
texte și hipertexte.

Muzeele contemporane se află într-o piață culturală 
în care există tendințe, exemple de succes și 
posibilități de colaborare atât cu alte entități (inclusiv 
alte muzee), cât și cu publicul. Găsirea și fidelizarea 
de noi publicuri presupune găsirea de noi exponate și 
expoziții sau reinterpretarea celor existente, inclusiv 
prin intermediul vizitatorilor. Aceștia pot să-și 
împărtășească experiența și chiar să creeze conținut 
pe contul muzeului de pe rețelele de socializare, 
pot contribui la modificarea ghidajului sau a altor 
mijloace interpretative etc.

O parte dintre muzeele naționale din România 
sunt învechite și neatractive pentru tineri, constata 
Barometrul de Consum Cultural de anul trecut.3 După 
1989, schimbarea manifestată la nivelul comunicării 
muzeale a fost mai mult un răspuns la vechiul mod 
de comunicare decât o strategie coerentă de (hiper)
conectare cu publicul. 

Dar deschiderea către public după modelul  
„muzeului participativ” poate produce și tensiuni. 
O expoziție cu portrete ale cântăreților de manele, 

2 Wolfgang Ernst. “Archi(ve) Textures of Museology”, în „Museums and Memory”, Susan 
A. Crane (ed.), Stanford: Stanford University Press, 2000, pp. 17-34

3 „O parte a muzeelor naționale sunt închise sau au rămas ancorate într-un discurs 
muzeografic specific anilor ’70 ai secolului trecut, atractivitatea acestora pentru cei 
interesați, în special pentru tineri, fiind minimă. Lipsa de interacțiune, de vizibilitate 
și publicitate a evenimentelor conduce treptat la diminuarea interesului publicului 
larg față de subiect.” – „Barometrul de Consum Cultural 2017: Cultura în pragul 
Centenarului Marii Uniri: identitate, patrimoniu și practici culturale”, Carmen Croitoru 
(coord.), Anda Becuț Marinescu (coord.). București: Editura Universitară, 2018, p. 87

vernisată la Muzeul Țăranului Român4, a scos la  
iveală tensiunea puternică existentă între cultura 
de masă și cea înaltă din România. Clivajul dintre 
cultura înaltă și cea de masă se ridică în calea 
ideii de popularizare, accesibilizare la care sunt 
permeabile mai ales ONG-urile. Analiza clasică a lui 
Bourdieu a arătat cum arta pură (legată de cultura 
înaltă) este indiferentă la feedbackul publicului și 
se autoconfirmă prin consacrarea sa de către niște 
inițiați.5 Chiar și așa, marile edituri, legate de cultura 
înaltă (Humanitas), nu se pot sustrage nevoii de 
accesibilizare pentru că sunt dependente de profit. 
Astfel au apărut librării în care cartea este asociată 
cu ceai sau cafea, dar și cu evenimente, un fenomen 
din care muzeele românești, subvenționate și de stat, 
pot învăța. 

Ca să-l parafrazez pe Stephen King, există două cate-
gorii de curatori, cei „serioși” care caută răspunsuri 
și soluții pentru sine și cei „populari” care caută un 
public.6 În România există un număr mic de inițiați 
care colindă muzeele regulat. Potențialul adevărat 
al muzeelor este vizibil numai cu ocazia Nopții 
Muzeelor. Genul de divertisment variat, orientat către 
public, specific pentru acest eveniment, este privit 
cu neîncredere de muzeografii atașați de anumite 
standarde intelectuale. Divertismentul este ceea 
ce ține oamenii în muzee, chiar dacă sunt atrași de 
magia și prestigiul culturii înalte. Noaptea Muzeelor 
dovedește că cele două pot fi îmbinate, se pot găsi 
prezentări „serioase” care să fie plăcute și de public. 
Pentru evitarea excesului de informație și a stresului 
rezultat de aici, muzeele trebuie să ofere și spații de 
loisir, și momente de deconectare pentru ca vizita să 
nu devină o experiență neplăcută.

Dată fiind perioada scurtă de modernizare postco-
munistă a culturii și a muzeelor românești, niște 
analogii ar putea fi utile pentru înțelegerea discursului 
muzeal occidental legat de hiperconectarea muzeelor. 
Acest efort de „traducere” nu trebuie luat ad litteram, 
ci el oferă doar niște repere.

Pentru a înțelege muzeul participativ în raport 
cu muzeele care propuneau un adevăr unic (cele 
tradiționale, dar și cele comuniste), am comparat 
supraomul de masă (un concept din analiza 

4 Muzeul Țăranului Român s-a implicat și în studierea manelelor din punct de vedere 
antropologic.

5 Pierre Bourdieu, „Regulile artei: Geneza și structura câmpului literar”, trad. Laura 
Albulescu, Bogdan Ghiu. București: Art, 2007

6 Stephen King, „Pistolarul”, trad. Mircea Pricăjan. București: Nemira, 2014, p. 10
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literaturii) cu eroii antici. Cultura clasică, până la 
iluminism, a păstrat apropierea de zei și de eroi prin 
contemplarea lor vizuală și mentală7 (asociată cu 
nemurirea faptelor și a gândurilor). Modernitatea 
a dus la lărgirea publicului de muzeu și a accesului 
acestuia la faimă și nemurire (la cultură în general). 
Apropierea eroilor de zei prin poezia homerică este 
comparabilă cu apropierea modernilor de obiectele 
de artă / de muzeu. Aceasta din urmă le procură 
numai 15 minute de faimă (Andy Warhol), dar și 
acestea sunt mai bune decât nimic. În Grecia antică, 
faima era accesibilă numai eroilor care aveau, în 
plus, norocul să fie cântați.8 Supereroul, personaj de 
ficțiune populară, reîntrupează cultul antic al eroilor 
într-o perspectivă modernă. Conform analizei lui Eco, 
acest personaj, supraomul de masă, nu rezolvă relele 
din societate, ci doar le face mai acceptabile.9 Acest 
personaj oferă o cale de evaziune temporară din 
constrângerile și contradicțiile societății capitaliste. 10

7 Gabriel Liiceanu, „Nebunia de a gândi cu mintea ta”. București: Humanitas, 2016, p. 31
8 Ibidem, p. 30 
9 Umberto Eco, „Supraomul de masă”, trad. George Popescu. Constanța: Pontica, 2003, 

p. 82
10 http://timemaps.net/timemap/?page_id=1399

Politica incluzionistă, predicată de Nina Simon11, care 
vizează o maximă deschidere a muzeelor către diverse 
publicuri, își propune să facă mai acceptabile anumite 
limite ale societății din care face parte și pe care nu 
o poate schimba.12 În spațiul muzeului, în anumite 
momente privilegiate, această politică oferă ceea ce 
publicul caută, de multe ori nemărturisit: legitimitate, 
participare, apartenență, sentimentul însemnătății 
personale etc. Iar îmbrățișarea diversității culturale 
poate însemna, în unele cazuri, atât diversificarea 
publicului, cât și reinterpretarea și redescoperirea 
colecțiilor. Experiența participativă poate fi încurajată fie 
prin accesul la superputeri13 (robotică, realitate virtuală, 
instalații etc.), fie prin crearea unui mediu de integrare 
socială (ateliere, accesibilizare, acces la distanță, rețele 
de socializare etc.). Muzeul hiperconectat este, într-un 
fel, legat de ficțiunea supraomului de masă așa cum 
muzeele trecutului erau legate de cultul eroului (sfânt, 
artist de geniu, simbol național etc.). 

11 Nina Simon, The Participatory Museum. Santa Cruz, CA: Museum 2.0, 2010
12 Muzeele pot participa la o dinamică culturală mai amplă de transformare, dar nu sunt 

motorul ei.
13 Nina Levent, Alvaro Pascual-Leone, Multisensory Museum. Cross-Disciplinary 

Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space. Lanham: Rowman & 
Littlefield, 2014, p. 350

Figura 2. Realitate virtuală în expoziția Hărțile Timpului10
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Pentru a înțelege avantajele unui discurs muzeal 
complex și uneori contradictoriu, voi face o analogie 
cu ficțiunea-cult. Muzeele s-au străduit mult timp 
să ascundă lapsusurile și dezordinea istoriei (sau a 
lumii vii14) după cum arhitectura clasică s-a străduit 
să ascundă dezordinea și asimetria lumii.15 Muzeele 
și arhitectura contemporană au descoperit o ordine 
mai complexă în spatele aparentei dezordini. În cadrul 
acestei complexități pot fi incluse și informațiile legate 
de conservare, metode de creație, întrebuințare, 
deținători sau creatori ai unui obiect, informații 
care lipsesc uneori din prezentarea obiectului și 
care afectează înțelegerea de către vizitatori a 
comunităților care l-au creat.16 Muzeele sunt datoare 
să redea complexitatea obiectelor, multiplele lor 
valențe pe care nu le putem pune de acord. Aceasta 
este trăsătura ficțiunilor fascinante (cărți sau filme 
cult), neputința de a face să fuzioneze diferite variante 
ale poveștii, așa cum se întâmplă în Hamlet, de 
pildă.17 Ezitarea în privința interpretării, incertitudinea 
adevărului din Hamlet marchează începutul teatrului 
modern de la care muzeele pot învăța. Vocabularul 
sofisticat al prezentării teatrale permite publicului să 
aibă o experiență mai completă și mai participativă.18 
Buna documentare a colecției nu înseamnă neapărat 
controlul reacțiilor publicului (în sprijinul unei 
ideologii), ci poate însemna dimpotrivă încurajarea 
problematizării și a interpretărilor alternative.

Muzeul real (ca și cel virtual) are nevoie să faciliteze 
vizitarea sau accesul la conținut diversificat astfel 
încât vizitatorul să poată atinge starea de flux, 
să obțină o satisfacție durabilă prin folosirea 
întregului său potențial (multisenzorialitate, diferite 
tipuri de învățare, diferite tipuri de mesaje și de 
contexte etc.).19 Satisfacția vizitatorului depinde, 
în ultimă instanță, nu de bogăția exponatelor sau 
a prezentării, ci de ceea ce Tiina Roppola numește 
„broadening”, coparticiparea vizitatorului la crearea 
sensului.20 Participarea aceasta poate fi încurajată 
sau îngrădită de modul de expunere care lasă sau 
nu loc de interpretări. 

14 Tom Hennes. Hyperconnection: Natural History Museums, Knowledge, and the 
Evolving Ecology of Community. Curator, nr. 1, 2007, p. 91

15 Michael Leyton, Shape as Memory. A Geometric Theory of Architecture. Birkhäuser, 
2006

16 Perri Sparnon, Hyperconnected museums: new approaches, new publics. Consultat 
la adresa: http://icom.org.au/userfiles/file/Activities/International%20Museums%20
Day/IMD%202018/ICOM%20Australia%20IMD%202018-Essay-P%20Sparnon-1_0.pdf

17 Umberto Eco, Șase plimbări prin pădurea narativă, trad. Ștefania Mincu. Constanța: 
Pontica, 1997, p. 166

18 Nina Levent, Alvaro Pascual-Leone. Op. cit., p. 343
19 Mihaly Csikszentmihalyi, Starea de flux. București: Curtea Veche, 2007
20 Tiina Roppola, Designing for the Museum Visitor Experience. New York: Routledge, 

2012, p. 6

Centrul Expozițional și Documentar al Universității 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (fostul 
Muzeu al U.A.U.I.M.21) pleacă de la aceste premise 
pentru a-și extinde publicul său de bază (studenți 
și cadre didactice). Încercările de diversificare a 
publicului au însemnat pentru început digitizarea 
unor diapozitive și animarea paginii de Facebook 
(creată inițial de un student). Apoi au fost inițiate 
parteneriate și colaborări pentru aducerea de 
expoziții sau de idei noi de prezentare a colecției. S-a 
procedat la cercetarea colecției și la discuții legate 
de trecutul școlii cu rude ale foștilor profesori sau 
cu alumni. Au fost propuse modalități de participare 
ale colecției din muzeu la inițiative mai ample, cum 
ar fi promovarea ansamblului Hurezi prin modelare 
3D, prin expoziții și prin prezentarea detaliată a 
pieselor existente în Centru (majoritatea lor sunt 
replici după elemente din Foișorul lui Dionisie). 
S-au făcut câteva propuneri de accesibilizare pentru 
persoane cu dizabilități, inclusiv pentru înțelegerea 
ansamblului de la Hurezi.

Centrul Expozițional are un mare potențial datorită 
echipei care l-a creat (cadre didactice și studenți 
voluntari din U.A.U.I.M.) și echipelor cu care 
organizează, destul de rar, proiecte, dar și datorită 
publicului. Publicul, care contribuie cu povești 
legate de anii de școală sau de unele colecții (Simu, 
Văcărești, Eleutheriades etc.), face și el parte din 
potențialul încă neexploatat al Centrului. Din păcate, 
Centrul nu dispune nici de signaletică care să-i 
semnaleze prezența, nici de o tradiție a deschiderii 
sale către public, nici de alte manifestări care să 
atragă publicul (în afară de Noaptea Muzeelor). El 
există mai ales ca prezență online. 

În orice efort de lungă durată – iar comunicarea 
online este un astfel de efort22 – trebuie păstrate 
energie, material și ritm pentru continuări, ampli-
ficări, completări. Această ritmicitate este greu  
de obținut pe un site web. Ea este mai palpabilă 
pe un blog sau pe o pagină de Facebook. Pagina de 
Facebook a Muzeului Școlii de Arhitectură oferă o 
imagine mai realistă a efortului de comunicare și 
a interacțiunii, atâta câtă e, cu publicul, dat fiind 
că a avut o creștere naturală în timp. În perioada 
15.05.2015-17.10.2016, pagina Muzeului Școlii 
de Arhitectură nu a obținut clickuri sau reacții în 

21 Care și-a schimbat recent titulatura odată cu diversificarea colecțiilor sale.
22  Comunicarea nu se poate realiza doar în orele de program, ci presupune o prezență și 

o atenție constantă asupra a ce se întâmplă și se comunică online.
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ciuda postărilor. Dintre toate postările, cel mai 
mare impact (10.100) l-a avut cea din 20 februarie 
2017 care anunța crearea unei noi secțiuni pe 
website cu diapozitivele scanate în parteneriat 
cu Institutul Național al Patrimoniului. În afară 
de Facebook, toate demersurile de comunicare 
s-au făcut pe scară mică pentru a le putea finaliza 
(site-ul web, Galeria Eleutheriades, periodicul 
muzeului). În lipsa unui buget pentru comunicare, 
se pot desfășura totuși activități. Diversitatea lor 
este importantă pentru că ea reflectă diversitatea 
publicului: fotografii, articole, scurtmetraje (cel 
realizat de echipa Quartz Media pentru Noaptea 
Muzeelor 2018), afișe, aplicații (Qulto 2018), rețele 
de socializare, publicații (Caietele muzeului), galerii 
virtuale (Galeria Eleutheriades), tururi audio (în 
2016 pentru platforma izi.travel)23 etc. Colaborarea 
cu muzee, arhive digitale, site-uri cu preocupări 
comune (istoria arhitecturii românești, istoria 
Bucureștiului, istoria Școlii de Arhitectură etc.) este 
încă incipientă, dar este, și ea, o necesitate reală.

Fiind o colecție muzeală relativ mică, puțin 
cunoscută, cu piese mai puțin valoroase, cu buget 
mic și cu personalul redus la o persoană, Centrul 
Expozițional al U.A.U.I.M. trebuie să fie mai atent 
la public, la obiectele deja existente și la posibile 
colaborări decât alte muzee.

Replicile după statui și clădiri clasice din Centrul 
Expozițional al U.A.U.I.M. sunt legate de rădăcinile 
beaux-arts-iste ale Școlii de Arhitectură, dar 
rămân niște copii. De aceea, Centrul este 
mai puțin interesat de obiecte și contexte 
excepționale și mai mult de viața cotidiană și de 
farmecul obiectelor minore. Într-un anumit sens, 
Centrul Expozițional oficiază un cult al moștenirii 
clasice, dar nu în sensul unui ideal estetic sau al 
unui adevăr unic.24 Copiile de ipsos din Centru nu 
sunt mai relevante pentru Antichitate decât, de  

23 Fișierul audio a fost disponibil pe http://www.izi.travel.ro pe perioada de desfășurare 
a Nopții Muzeelor 2016.

24 Ioan Petru Culianu, Jocurile minții. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie, trad. 
de Mona Antohi, Sorin Antohi, Claudia Dumitriu, Dan Petrescu. Iași: Polirom, 2002, p. 
280: „adevărul nu este deloc atît de simplu, dacă pînă acum nu a fost relevat”.

pildă, expoziția Time Maps care a fost vernisată 
cu ocazia Nopții Muzeelor de anul acesta. În 
reconstituirile realizate în cadrul proiectului Time 
Maps nu este vorba despre eroism sau despre 
obiecte excepționale, ci despre viața cotidiană 
înnobilată de obiecte din alte timpuri. 

Obiectele și ambianțele reconstituite sau sugerate 
în cadrul expoziției Hărțile Timpului au fost expuse 
în spațiul fostei centrale termice a Școlii, un spațiu 
cu două scări și cu câteva praguri care marcau 
trecerea în alt discurs muzeal. Spre deosebire 
de replicile din ipsos din Centru, obiectele din 
această expoziție nu copiază numai aspectul, 
ci și modul de fabricație al obiectelor găsite în 
situri arheologice, obiecte care zac încremenite 
(din rațiuni de conservare) în vitrinele muzeelor 
de antichități. Aceste obiecte au putut fi atinse, 
le-am putut urmări fabricația, locul lor în viața 
cotidiană din alte timpuri sau am putut contempla 
posibilitățile expresive ale vechilor tehnici folosite 
de artiști contemporani. Prin proiecții de film și prin 
imersiunea vizitatorului în realitatea augmentată, 
prin prezența artiștilor care au creat obiectele, 
expoziția încuraja redescoperirea tehnologiilor 
preistorice și romane prin care au fost produse 
obiectele expuse, temporar, în Pinacoteca 
U.A.U.I.M., dar încuraja și o percepție (de tip 
antropologic) a rolului jucat de aceste obiecte (și 
de practicile artizanale care țin de patrimoniul 
imaterial) în viața cotidiană a oamenilor de 
altădată.25 

Expoziția Time Maps îmbina o galerie de arheologie 
experimentală cu o galerie de artă contemporană26, 
pentru că tehnicile antice au fost folosite atât 
pentru crearea unor obiecte similare cu cele găsite 
de arheologi, cât și pentru crearea de obiecte de 
artă contemporană.

25 Dragoș Gheorghiu; Livia Șefan, Mobile Technologies and the Use of Augmented 
Reality for Saving the Immaterial Heritage, pp. 21-24. În: D. Arnold, J. Kaminski, F. 
Niccolucci, and A. Stork (eds.), The 13th International Symposium on Virtual Reality, 
Archaeology and Cultural Heritage VAST (2012)

26 Dan Popovici, Op. cit.
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Unul dintre scopurile proiectului Time Maps este 
acela de apreciere a materialității obiectelor 
realizate prin tehnici antice. În acest scop au fost 
puse în valoare războaiele de țesut suspendate 
de o arcadă care delimita expoziția aceasta de 
cea de pictură dintr-o cameră alăturată. Prin 
reproducerea acestor tehnici, participanții la 
proiect (artiști, locuitori din Vădastra etc.) au avut 
acces la o perspectivă antropologică asupra unui 
sit arheologic. Această perspectivă a fost retrăită 
de vizitatorii expoziției prin mijloace multimedia: 
videoproiecție, ochelari de realitate virtuală,  
site-ul Time Maps. 27

27 http://timemaps.net/timemap/?page_id=1399

Centrul Expozițional al U.A.U.I.M. încurajează 
o privire proaspătă asupra lumii, care se opune 
imaginilor de consum care sunt doar recunoscute.28 
Arhitectura vernaculară (o villa rustica romană) și 
meșteșugurile tradiționale (ceramică, sticlă, metal 
și textile) prezentate în cadrul expoziției Time Maps 
fac parte dintr-o perspectivă mai complexă asupra 
lumii și a istoriei, prin acceptarea unor posibilități 
de aproximare ale trecutului (prin replici și prin 
reconstruirea în realitate augmentată29 a celor trei 
straturi arheologice din situl Vădastra, contemporan, 
roman și preistoric30). 

28 David Ross Scheer, The Death of Drawing: Architecture in the Age of Simulation. 
Londra: Routledge, 2014, p. 218

29 Dragoș Gheorghiu; Davide Delfino. Mapping invisible communities: The Time Maps 
Project. O Ideario Patrimonial, nr. 3, 2014

30 Dan Popovici. Construirea cuptorului de tip roman, topirea și suflarea sticlei la foc 
de lemne – între experiment artistic și arheologie experimentală. ANGVSTIA. Studii și 
cercetări de Arheologie, nr. 17-18, 2014, p. 250

Figura 3. Proiecție video cu tehnici antice de gravare a sticlei27
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Abordarea obișnuită în antropologie sau în studiul 
artei este de a analiza obiectele, rolul și interpretarea 
acestora, de a considera că procesul creator se află 
condensat în obiectele create. În acest fel învățăm 
despre artă prin analiza obiectelor artistice, dar nu 
învățăm de la artă sau împreună cu arta. 31

Antropologia și arta pot fi înrudite. Arta poate fi o 
formă de antropologie într-un mediu non-verbal, 
iar antropologia poate vedea în artă / arhitectură 
un rezultat al studiului său, și nu doar un obiect de 
studiu.32 Acestea ar fi câteva dintre mizele proiectului 
„Hărțile Timpului. Comunități reale – Lumi Virtuale 
– Trecuturi experimentate” (The Maps of Time. 
Real Communities – Virtual Worlds – Experimented 
Past)33: să facă palpabile pentru publicul larg niște 
domenii de cercetare care rămân destul de închise: 
antropologie, arheologie, artă, arhitectură. Cel mai 

31 http://timemaps.net/timemap/?page_id=1399
32 Tim Ingold. MAKING. Anthropology, archaeology, art and architecture. London: 

Routledge, 2013, pp. 7-9
33 Dezvoltat de o echipă de cercetători și artiști de la Universitatea Națională de Arte 

București, coordonat de prof. univ. dr. Dragoș Gheorghiu, finanțat în cadrul Programului 
IDEI de Autoritatea Națională Română pentru Cercetare științifică CNCS-UEFISCDI.

adesea, artefactele istorice nu provin din „capsule 
ale timpului” cum este orașul Pompei, ci sunt 
fragmentare, interpretabile și ambigue34, de aceea 
implicarea vizitatorului în creația și întrebuințarea 
obiectelor, chiar și la nivelul unei reconstituiri, nu 
poate să fie decât benefică pentru înțelegerea 
autentică (aproximativă, limitată și nesigură) a 
trecutului.

Muzeul hiperconectat trebuie să găsească un echili-
bru și o bună dozare a informației, a amuzamentului, 
a esteticii și a varietății.35 Iar Centrul Expozițional al 
U.A.U.I.M. nu face excepție. Ghidajul este adaptat 
la nevoile grupului sau ale vizitatorului: unii preferă 
să exploreze independent sau în grup, alții solicită 
ghidaj, unii vor să interacționeze cu exponatele 
(acolo unde este posibil), alții vor să aibă acces la 
culisele vieții Școlii, vor să fie surprinși sau măcar 

34 L. Binford. Behavioural archaeology and the Pompeii premise, Journal of Anthropological 
Research, nr. 37, 1981, pp. 195-208 apud. John Nandriș. „Pridvorul se prăbușește”. Nu 
totul este posibil deodată. Cercetări Istorice, nr. XXIV-XXVI, 2010, p. 65

35 Arnold Vermeeren, Licia Calvi, Amalia Sabiescu (ed.), Museum Experience Design: 
Crowds, Ecosystems and Novel Technologies. Springer International Publishing, 2018, 
p. 194

Figura 4. Atracția tehnologiei în expoziția Hărțile Timpului31
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amuzați. Uneori este nevoie de stimuli vizuali, alteori 
de cei tactili (când discut despre practica modelajului 
și calitatea acestuia de a materializa spațiul).

Interesul publicului poate fi uneori neașteptat, de 
aceea trebuie păstrată legătura cu acesta. Cu ocazia 
atelierelor interactive CMU Senseability, Asociația 
Metodelor Alternative de Integrare Socială a creat 
o serie de texturi pentru pipăit care au avut mare 
succes în rândul tinerilor. Aceste texturi dovedeau 
și faptul că demersurile de accesibilizare chiar oferă 
o nouă lumină asupra patrimoniului și nu doar 
facilitează accesul unei comunități cu dizabilități. Este 
un fapt confirmat de studii acela că o comunicare 
multisenzorială este benefică pentru diferite 
grupuri de vizitatori, nu doar pentru persoanele cu 
dizabilități.36 Dizabilitatea ridică de fapt problema 
unor modalități diferite de învățare și de deschidere 
a accesului pentru publicul larg. 37

36 Alison F. Eardley, Clara Mineiro, Joselia Neves, Peter Ride. Redefining Access: 
Embracing multimodality, memorability and shared experience in Museums. Curator, 
nr. 3, 2016, p. 265

37 https://web.facebook.com/AMAis.ro/photos/a.1060993030633524.1073741836.851
837534882409/1060993310633496/?type=3&theater

Turul polisenzorial, organizat pe 24 și 25 februarie la 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a 
oferit o pondere egală a simțurilor în spații consacrate 
de obicei văzului: muzeul și sala de expoziții.38

Un alt public interesant este reprezentat de copii. Am 
observat, cu ocazia vizitelor din cadrul proiectului 
„De-a arhitectura”, că un ghidaj pe înțelesul lor oferă 
un acces mult mai bun la colecție. Important este să 
vorbești în spiritul, nu neapărat în litera colecției și 
să le deschizi mici uși spre înțelegere. I-am invitat, 
de exemplu, să modeleze plastilina în diferite forme 
(mulaje) pentru a se obișnui cu această tehnică. 
Am încercat să apropii prezentarea colecției de 
cea de la școală, așa că le-am pus întrebări ca să le 
stârnesc curiozitatea. Ce este arhitectura? Ce sunt 
construcțiile? Care este diferența dintre ele? I-am 
invitat să descopere ce avem noi de oferit și ei au 
participat (cu răspunsuri, cu întrebări, cu pipăirea 
unor exponate) la procesul de descoperire.

38 http://www.jurnal-social.ro/atelier-de-arhitectura-pe-nevazute-descoperiti-cum-
arhitectura-poate-sa-separe-sau-sa-uneasca-sa-faciliteze-sau-sa-izoleze/

Figura 5. Interacțiune cu exponatele37
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Colecția muzeală a U.A.U.I.M. are nevoie de noi 
spații de creștere și de exprimare, mai ales în 
domeniul comunicării online (filme pe YouTube, 
bloguri, Twitter, Flickr etc.), deoarece în cel real 
și-a cam atins limitele de creștere (colecția este 
desfășurată pe trei nivele din corpul vechi al 
U.A.U.I.M.). 39

Centrul Expozițional al U.A.U.I.M. se află într-un 
câmp cultural de producție (istoria arhitecturii) 
în care există deja niște actori consacrați și alții 
aspiranți. U.A.U.I.M. este un actor major prin 
cadrele sale didactice care proiectează expoziții 
cu caracter istoric pentru Ordinul sau Uniunea 
Arhitecților din România, pentru muzeele mari 
(M.N.A.C., M.Ț.R., M.N.A.R.), pentru asociații 
(Istoria Artei, Postmodernismul, Artoteca etc.). În 
lipsa unui muzeu al arhitecturii române, muzeu 
aflat atât în planurile de viitor ale Uniunii, cât 
și în ale Ordinului Arhitecților din România, 
colecția muzeală a U.A.U.I.M. rămâne un reper 

39 http://timemaps.net/timemap/?page_id=1399

în acest domeniu și trebuie să satisfacă nevoile 
tuturor publicurilor interesate, dar și pe ale celor 
potențiale. 

Voi încheia cu o convingere personală. Mi s-a 
întâmplat cu colecția muzeală a U.A.U.I.M. ce i s-a 
întâmplat lui Mihail Caffé cu biografia pe care a 
scris-o, la comanda lui Nicolae Bădescu, despre Ion 
Mincu: „Dintr-un personaj învechit și antipatic, Mincu 
mi-a devenit apropiat și drag.”40 Într-un mod similar 
m-am atașat și eu de această colecție care este și ea 
învechită și oarecum străină de preocupările mele: 
am început să o îndrăgesc și acest lucru se vede și 
în demersul de comunicare. Din această afecțiune 
și din respect pentru colectivul care a creat spațiul 
de expunere și câteva dintre exponatele Centrului, 
nu am căutat modernizarea cu orice preț, ci soluții 

40 https://web.facebook.com/CMUSenseability/photos/ms.c.eJxFkVkORSEIQ3f0wlAZ9r~_
xF0G4iT8nYFurRiZEGQ74yZ9e5sjLQdwsQkEeTPrm6QxmGC3X~;XxzoVMc5~;Fdvsceh9ac~; 
P H J q 0 ~ _ G 5 Z r r ~ _ F 8 A f O ~ _ z F H s 8 t v a X 8 T d r x u a p ~ ; B z r f ~ ; 
O o z 9 y 1 ~ ; A ~ ; t ~ _ 2 t f s d z v j f V v P V 7 ~ ; 0 k v a v K W H 3 P d X n o ~ _
rT4rt00pPtg~;q~;dHjygtsP90nTR9G7T~;3CZ0vd7~;7HBbu~;5RhKT2d~;5L~_
jxw~;LX2I~;wGWGHKI.bps.a.389941874744803.1073741842.325548097850848 
/389942601411397/?type=3&theater

Figura 6. Interacțiunea cu copiii în expoziția Hărțile Timpului39
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cât mai respectuoase de prezentare, atât în spațiul 
real, cât și în cel virtual. Iar convingerea în povestea 
și în mesajul colecției nu poate decât să fie benefică 

pentru adaptarea acestora la diferite tipuri de public 
și la diferite medii de comunicare, răspunzând 
nevoilor beneficiarilor.
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din iStoricul cercetării și reorganizării  
colecțiilor de arMe din patriMoniul  
Muzeului Militar național REgElE FERDINAND I  
și al Muzeului național peleș (1962-1992)

ABSTRACT

The National Military Museum Ferdinand I (Muzeul Militar Național Ferdinand I)  
and National Peles Castle (Castelul Național Peleș) are host to the most valuable 
weapons collections in Romania.
The National Military Museum was founded on 18th of December 1923, since 
then it has occupied various premises, undergoing reorganising, improvements 
and growth in the size of the collection.
Today the weapons collection, considerably larger than at inception, is exhibited 
on the ground floor of a building that holds all the major collections of the 
museum mentioned above.
The collection at Peles Castle, host to some of the most representative weapons 
from the 13th-19th centuries, were gathered by King Carol I, with the help of his 
German armament specialist, Julius Scheuer. The King was not trying to present 
the evolution of weapons over the centuries, his aim was to acquire artefacts 
based on an artistic criterion, shapes, types and origins. His approach led to the 
weapons being arranged on panoplies, but this way of exhibiting artefacts on 
top of artefacts was a bit too crowded.
This exhibition system was kept until 1977, when Peles Castle was the subject of 
multiple consolidation and restorations works, completed in 1983.
During this time, the entire collection was studied and reorganized, taking into 
considerations criteria like place and date of the forge, typology etc.
We believe that our extensive experience both in armament, and the study of 
these collections, should be shared with the public, as well with the specialists 
in armament history.

Key-words: National Military Museum Ferdinand I, National Peles Castle, 
collection, armament 

În România, cele mai numeroase și valoroase 
colecții de arme sunt păstrate în două instituții 
muzeale de prestigiu – Muzeul Militar 

Național „Regele Ferdinand I”, din București, aflat 

în subordonarea directă a Ministerului Apărării 
Naționale, și Muzeul Național Peleș, din orașul Sinaia, 
subordonat direct Ministerului Culturii și Identității 
Naționale.
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Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” 

Este o frescă amplă și emoționantă 
a celor mai importante momente 
ale evoluției strategiei, tacticii, 

tehnicii militare a sistemului de 
apărare, la care se adaugă științele 
auxiliare ale istoriei militare românești 
și parțial străine. Prin prețioasele 
mărturii materiale și documentare 
pe care colecțiile muzeului le deține, 
prin meritoria activitate de cercetare 
a generațiilor de specialiști care s-au 
format și perfecționat aici, această 
instituție militară a devenit o emblemă 
a muzeologiei românești.

Un rol important îl ocupă colecția de 
arme, care dă vizitatorilor posibilitatea 
de a înțelege corelația dintre dezvoltarea 
artei militare și evoluția tehnicii 
militare, lărgind orizontul cunoașterii 
principalelor etape ale evoluției 
armamentului, pe baza dezvoltării 
științei și a tehnicii universale în general 
și a celei militare în mod special. 
Prezența armelor în sectoarele de 
expunere mărește valoarea emoțională 
prin asocierea care se face între bravul 
luptător și momentul istoric evocat.

Muzeul Militar Național a fost 
înființat pe data de 18 decembrie 
1923, în clădirea și împrejurimile 
Palatului Artelor din incinta Parcului 
Carol din București (Fig. 1).1 La data 
statuării instituționale, colecția de 
arme număra 496 de arme de foc 
și 478 de arme albe2, iar în prezent 
colecția depășește 11.000 de piese.

Conform principiilor de expunere a armamentului din 
vechiul local, piesele erau împărțite pe secții (Fig. 2). 
La parter se afla secția armamentului care expunea 
arme din epoca veche, descoperite pe întregul 
teritoriu al țării, diferite tipuri de arme feudale, 
românești, occidentale și orientale, precum și arme 

1 Monitorul Oastei, partea regulamentară, nr. 18, 1923, p. 536-537; C. Căzănișteanu, 
Istoricul Muzeului Militar Central, SMMIM, 1968, 1, p. 5-15.

2 Biblioteca Muzeului Militar Central, Registrul istoric al Muzeului Militar Național, Div. 
I, 414, p. 9, 12, 22.

moderne. Tot la parter se afla și secția de artilerie, 
care prezenta țevi de tun din secolele al XIV-lea și 
al XVIII-lea și tunuri de diferite calibre, cu muniția 
respectivă, din timpul războaielor din 1877-1878 și 
1916-1918.3

În perioada participării României la cel de-Al Doilea 
Război Mondial (1941-1945) și până în anul 1957, 
muzeul a fost închis.

3 C. Căzănișteanu, op. cit., p. 12.

Figura 1. Vedere generală a clădirii Muzeului Militar Naţional din 
Parcul Carol I, Bucureşti

Figura 2. Aspectul interior al secției de arme  
a Muzeului Militar Naţional din Parcul Carol
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Cu prilejul redeschiderii muzeului într-un local din 
centrul Capitalei, la 9 mai 1957, sub o nouă titulatură 
– Muzeul Militar Central (denumire copiată după 
aceea a muzeului sovietic de la Moscova și rămasă 
astfel până în anul 2000), tematica îmbunătățită din 
punct de vedere științific prezenta armele parțial 
grupate în cadrul sălilor de istorie generală a oștirii 
române, iar piesele de artilerie din diferite epoci 
erau organizate și expuse tipologic și cronologic 
în cadrul unui parc în aer liber, dispus în curtea 
muzeului.

În anul 1959, muzeul a fost mutat într-un alt local din 
str. Izvor, nr. 137, din București. Clădirile componente 
au fost reamenajate ca spațiu expozițional, de 
depozitare și administrativ în fosta Școală de Ofițeri 
de Infanterie, construită la sfârșitul secolului al 
XIX-lea (clădire demolată în perioada regimului 
totalitar comunist în anii 1985-1986). În cadrul 
spațiului expozițional interior s-au amenajat două 
săli speciale, care marcau, în afara sectoarelor de 
istorie militară, câteva dintre cele mai semnificative 
momente ale evoluției armamentului alb și de foc 
portativ . Pentru piesele de tehnică militară grele 
s-a amenajat un parc de artilerie, aviație și mijloace 
auto în curtea muzeului. Pe baza unor cercetări 
intense în domeniul temei abordate, la cinci ani 
după deschiderea muzeului în acest nou spațiu, 
în anii 1964-1965, sistemul de prezentare al celor 
două săli de arme, precum și al parcului de tehnică 
militară a fost îmbunătățit pe criterii tipologice și 
cronologice (Fig. 3). 

În această ultimă perioadă semnalată a început 
organizarea sistematică și a depozitului pentru 
armele care nu făceau obiectul expunerii. În 
paralel cu această activitate, specialiști muzeului 
au îmbunătățit evidența de bază a colecțiilor, 
prin redactarea fișelor științifice, publicarea 
unor cataloage, studii parțiale și de sinteză 
asupra armelor din colecție4, despre tipologia, 

4 Cristian Vlădescu și Carol König, Arme albe și de foc din colecția Muzeului Militar Central, 
I, II, Revista Muzeelor, 4, 1965, p. 344-348, 4, 1969, p. 358-361; Cristian M. Vlădescu, O 
armură din prima jumătate a secolului al XVII-lea, Revista Muzeelor, 4, 1966; Cristian M. 
Vlădescu und Carol König, Einige Waffen von historischen personlichkeiten die sich in 
den Sammlungen des Militärzentral Museum von București benfinden, Zeitschsift für 
Heereskunde, nr. 234, martie-aprilie, 1971, p. 43-50; Cristian M. Vlădescu, Carol König, 
Arme care au aparținut unor eroi din primul război mondial păstrate la Muzeul Militar 
Central și la Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România, SMMIM, 10, 1977, p. 239-
297; Cristian Vlădescu, Carol König, M. D. Siruni, Armes turques du XVI-e au XIX-e siècle du 
Musée Militaire Central du Bucarest, Studia et acta Orientalia, VII, 1968, p. 277-288; Cristian 
Vlădescu și Ionel Batalli, Sabia și tunica generalului Carol Davila, SMMIM, 2-3, 1969-1970, 
p. 321-325; lt. col. Cristian M. Vlădescu, Carol König, The Armes Collection of the Central 
Military Museum in Bucharest, Revue Internationale d’Histoire militaire, nr. 36, 1977, p. 
211-217; lt. col. Cristian M. Vlădescu, Carol König, Catalogul armelor occidentale din secolul 
al XVI-lea. Colecția de arme a Muzeului Militar Central, București, 1977; C. Căzănișteanu, 
Primele arme românești fabricate la Manufactura de arme din București, Revista Muzeelor, 

metodele de identificare și datare a lor. În afara 
patrimoniului existent în cadrul Muzeului Militar 
Național, cercetarea armamentului a fost extinsă 
și la alte colecții importante din țară (proces 
continuat permanent și după perioada la care ne 
referim). Concomitent au avut loc ample acțiuni de 
popularizare și valorificare a acestor colecții.5 Ca 

nr. 3, 1967, p. 277-280; Carol König, O invenție românească – revolverul căpitanului 
Dimancea, SMMIM, 2-3, 1969-1970, p. 338-342; Idem, Căpitanul Vasile Buescu, creator 
al unor arme moderne, SMMIM, 11, 1978, p. 237-242; Idem, O realizare românească, 
revolverul sistem Lefaucheaux – fabricat în prima manufactură de arme din România, 1865, 
SMMIM, 12, 1979, p. 217-219; lt. col. Cristian M. Vlădescu, Sabia de investitură, două săbii 
de ofițeri de infanterie, epoleții și bicornul care au aparținut lui Grigore Alexandru Ghica 
(Colecția Grigore Ghycka și a Muzeului Militar Central), SMMIM, 14-15, 1981-1982, p. 219-
224; Ionel Batalli, Piese de artilerie din dotarea artileriei române în primul război mondial 
expuse în parcul de tehnică a Muzeului Militar Central, SMMIM, 14-15, 1981-1982, p. 213-
218; Cristian M. Vlădescu, Vechi uniforme militare românești din colecția Muzeului Militar 
Central, Revista Muzeelor, 2, 1967, p. 165-166; Idem, Modificări survenite la uniformele 
de cavalerie între 1866-1873 și două uniforme de ofițeri de călărași din 1869 și 1870, la 
Muzeul Militar Central, SMMIM, 4-5, 1971-1972, p. 228-236; Carol König, Manuscrise din 
patrimoniul Muzeului Militar Central, Tabloul recapitulativ de arme și muniții aflate la trupe 
și în depouri, 1873, SMMIM 11, 1978, p. 297-308; Carol König, Tiberiu Velter, Obiectele 
generalului Gheorghe Magheru din patrimoniul Muzeului Militar Central, SMMIM, 11, 
1978, p. 293-296; Elena Roman, Speranța Diaconescu, Probleme privind terminologia 
armelor medievale în istoriografia românească, Revista Muzeelor și Monumentelor, 6, 1980 
(I), p. 67-73, 7, 1980, (II), p. 75-91, 1, (III), 1981, p. 53-64; Carol König, Armes à feu italiennes 
du XVI-e siècle dans la Collection du Museé Peleș á Sinaia en Roumanie, „Armi Antice”, 
1991, Torino, p. 15-16; Romanian Army in World War II, București, 1995, Editura Meridiane; 
Carol König, Le piu antiche informazioni scritte oppure iconografiche sopre l’uso delle armi 
a fuoco in Romania, „Armi Antiche”, 1997, Torino, p. 5-18.

5 Cristian M. Vlădescu, Încercări asupra periodizării și tipologiei armelor albe medievale – 
secolele XV-XVIII, I, II, SMMIM, 1, 1968, p. 77-112; 2-3, 1969-1970, p. 158-171; Cristian 
M. Vlădescu, Contribuții la cunoașterea armamentului folosit de oștile române în a doua 
jumătate a veacului al XIV-lea, Revista Muzeelor, 3, 1968, p. 257-262; Cristian M. Vlădescu, 
Carol König, Arme de vânătoare din secolele XVI-XVII, SMMIM, 9, 1976, p. 177-183; Idem, 
Cu privire la unele aspecte ale artei armurăriei și unele mijloace de decorare a armelor 
în secolele XVI-XVIII, în volumul „Sesiunea de comunicări a Muzeelor de artă”, București, 
1968, p. 202-218; Cristian M. Vlădescu, Carol König, Armele oștilor române în prima 
jumătate a secolului XV, SMMIM, 4-5, 1971-1972, p. 63-79; Cristian M. Vlădescu, Tipuri 
de arme albe și armuri la oștile române în a doua jumătate a secolului al XV-lea, SMMIM, 
6, 1973, p. 58-86; Idem, Arme albe și armuri folosite de oștile române în secolul al XV-
lea, SMMIM, 7-8, 1974-1975, p. 151-180; Cristian M. Vlădescu, Carol König, Dan Popa, 
Arme în muzeele din România, Editura Meridiane, București, 1973; Carol König, Aspecte 
ale folosirii armelor de foc de către oștenii Moldovei în a doua jumătate a secolului al XV-
lea, Sesiunea jubiliară de comunicări „500 de ani de la victoria de la Podul Înalt – Vaslui”, 
Vaslui, 1975; Carol König, Cea mai veche știre privind folosirea armelor de foc în țările 

Figura 3. Sala de arme a  Muzeului Militar Central  
din str. Izvor nr. 137, înainte de 1965
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o urmare a acestei bogate activități de cercetare 
și punere în valoare a colecției de arme, numărul 
de vizitatori a crescut, iar specialiștii muzeului 
erau permanent solicitați pentru consultații de 
conducerea principalelor muzee din țară. 

Din 1975, Muzeul Militar Central a fost reorganizat, 
în același spațiu, dar într-o formă nouă tematică și 
expozițională. De această dată s-a avut în vedere 
prezentarea sectorului de colecții într-un circuit 
separat de cel al istoriei militare, pentru a se putea 
ilustra mult mai concret dezvoltarea artei militare 
în diferite etape, în funcție de evoluția tehnicii 
armamentului. Cu această ocazie, spațiul rezervat 
în mod special armamentului a fost mult mărit, 
iar evoluția diferitelor etape de perfecționare a 
armelor a putut fi mult mai detaliat prezentată prin 
expunerea a peste 500 de piese, față de cca 300 în 
anii 1964-1965 (Fig. 4). În cadrul acestui sector erau 
prezentate evolutiv, separat, și armele din dotarea 
armatei române.6

române, SMMIM, 11, 1978, p. 171-174; Cristian M. Vlădescu, Despre tipologia spadelor 
și halebardelor moldovene în vremea lui Ștefan cel Mare, Sesiunea jubiliară ..., op. cit., 
Vaslui, 1975; lt. col. Cristian M. Vlădescu, Carol König, Armamentul din dotarea armatelor 
naționale române de la reorganizare până la unirea Principatelor, SMMIM, 11, 1978, p. 
193-208; Cornel Scafeș, Din istoricul dotării armatei române – pușca Peabody, SMMIM, 
10, 1977, p. 187-196; Carol König, lt. col. Cristian M. Vlădescu, Armamentul armatei 
române în războiul pentru obținerea independenței de stat a României din 1877-1878, 
SMMIM, 10, 1977, p. 151-196; Cristian M. Vlădescu, Carol König, Din colecția de arme 
a Muzeului Militar Central, București, 1967 (pliant); Carol König, Ionel Batali, Piese de 
artilerie din colecția Muzeului Militar București, 1976 (pliant); Cornel Scafeș, Din istoricul 
dotării armatei române – tunul Thimmerhaus, md. 1863; tunul și tunul obuzier „La Hitte 
– Napoleon III”, md. 1865, SMMIM, 11, 1978, p. 215-228; Carol König, lt. col. dr. Cristian 
M. Vlădescu, Armamentul portativ din dotarea armatei române în timpul primului război 
mondial 1916-1918, SMMIM, 13, 1980, p. 240-264; Carol König, Armamentul de foc 
portativ aflat în dotarea armatei române între 23 august 1944 – 9 mai 1945, SMMIM, 
12, 1979, p. 93-104; Romanian Army in World War II, București, 1995, Editura Meridiane; 
Cornel I. Scafeș, Horia Șerbănescu, Corneliu M. Andone, Ioan I. Scafeș, Armata Română în 
Războiul de Independență 1877-1878, București, 2002, Editura Sigma. 

6 Cristian M. Vlădescu, Muzeul Militar Central în noua sa formă tematică și expozițională, 
Revista Muzeelor și Monumentelor, 4, 1975, p. 14-15; lt. col. Cristian M. Vlădescu, 
Carol König, The Arms Collection of the Central Military Museum in Bucharest, în 
Revue Internationale d’Histoire Militaire, nr. 36, 1977, p. 217.

Dar și acest mod de prezentare a armamentului a fost 
îmbunătățit în perioada 1985-1989, când, datorită 
unei noi remutări și reorganizări a Muzeului Militar 
Central, în alt sediu, pe str. Mircea Vulcănescu, nr. 
125-127, unde se află și în prezent, colecția de arme 
portative a fost amenajată la parterul unui corp de 
clădire, special destinat (Fig. 5) celor mai importante 
colecții de factură militară ale acestei instituții 
(arme, uniforme, faleristică etc). Tot cu acest prilej 
s-au amenajat pavilioanele de aviație, de atelaje și 
parcul de tehnică militară, care cuprinde piese de 
artilerie, mijloace auto, blindate și rachete.

Trebuie precizat că, în afara organizărilor și 
reorganizărilor sectoarelor speciale destinate 
evoluției armelor, specialiștilor în domeniu le-au  
revenit selectarea și amplasarea întregului 
armament din expoziția de bază rezervată istoriei 
militare a României.

Așa cum am menționat anterior, armamentul din 
expunere a fost organizat pe principii cronologice și 
tipologice, cu menirea de a oferi:

• o documentare pe cât de completă, pe atât de 
atractivă în domeniul cunoașterii armamentului;

• posibilitatea unei informări rapide, folosind și 
ilustrații grafice și vitralii cu profil tematic, pentru 
a completa înțelegerea modului de făurire și 
folosire a armelor;

• evidențierea principalelor etape ale perfecționării 
mecanismelor lor, pe plan național și internațional;

• contribuții românești și străine în evoluția 
armamentului;

• trecerea în revistă a principalelor aspecte ale 
artei armurăriei și ale elementelor artistice care 
se asociază în procesul făuririi armamentului.

În sălile special rezervate colecţiilor de armament 
portativ sunt prezentate, în afara armelor militare 
(din dotarea armatei române, armatelor occidentale, 
orientale şi extrem orientale), arme de vânătoare, de 
sport (tir,  scrimă etc), prototipuri, invenţii şi curiozităţi. 
În mod deosebit, în cazul armelor de foc moderne se 
poate urmări şi evoluţia mecanismului de declanşare 
şi de dare a focului de la primele piese cu încărcare 
pe la culată şi închizător, la armele cu repetiţie şi cele 
automate

Şi această amenajare a fost însă din nou îmbunătăţită 
după 1992, fără a se modifica concepţia generală, 
iniţială, de prezentare evolutivă şi tipologică a 
armamentului portativ.

Figura 4. Sala de arme a  Muzeului Militar Central  
din str. Izvor  nr.137, Bucureşti, în anii după 1965
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Armele neexpuse în cadrul sectorului de istorie 
militară a României sau în sălile speciale de colecţii 
au cunoscut şi ele mai multe etape de organizare şi 
reorganizare. 

Până în anul 1965, toate armele din depozit erau 
îngrămădite pe rasteluri din lemn, în ordinea 
numărului de inventar, total impropriu conservării 
şi  posibilităţii de depistare rapidă a unui tip sau 
model regulamentar. Mai mult, armele albe nu erau 
separate de cele de foc, iar pentru un nespecialist 
reperarea lor era deosebit de dificilă. 

O situaţie confuză era chiar şi în cadrul sectoarelor 
de expunere ale muzeului. Unele dintre armele 
care completau ilustrarea evenimentelor istorice 
erau greşit datate tipologic. Ca de exemplu: piese 
de artilerie şi arme portative din secolul al XVI-lea 
erau puse în sălile rezervate secolului al XV-lea; 
arme cu capsă, a căror invenţie este semnalată abia 
la începutul secolului al XIXlea, erau puse în a doua 
jumătate a secolului al XVIII- lea.

O primă încercare de sistematizare pe categorii de 
armament alb şi de foc a fost efectuată între anii 
1964 – 1965, cu ocazia reorganizării sectoarelor de 

bază ale istoriei militare şi mutării depozitului. Cu 
acest prilej s-a refăcut tipodimensional noul spaţiu 
de depozitare, într-o concepţie modernă, care să ţină 
seamă de principalele norme de conservare ale unei 
astfel de colecţii.

Dar având în vedere stadiul de documentare din 
acea perioadă, după 10 ani, printr-o cercetare 
intensă de arhivă, muzee, biblioteci, cărţi şi lucrări 
de specialitate, un studiu comparativ al pricipalelor 
colecţii de arme din ţară şi străinătate, precum şi 
un schimb de experienţă, prin corespondenţă, cu 
specialişti consacraţi din străinătate, cu prilejul 
celei de a treia mutări, modul de depozitare al 
pieselor a fost din nou  îmbunătăţit. Armamentul 
portativ a fost amplasat tot cronologic, tipologic 
şi pe categorii (armament alb şi de foc), dar în 
cadrul aceleiaşi mărci s-a încercat şi o prezentare 
pe modele regulamentare. În depozitul astfel 
amenajat, atât gestionarul, conservatorul  cât şi un 
nespecialist putea mult mai uşor să găsească o piesă 
de armament cerută pentru a o vedea, studia sau 
preda pentru etalare într-o expoziţie temporară.  Şi 
această formă de depozitare a pieselor de armament 
a fost îmbunătăţită intre anii 1985 – 1989 

Figura 5. Parcul de tehnică militară a  Muzeului Militar Central din str. Izvor nr.137, în anii 1965 – 1985
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Depozitul, la acea dată, era prevăzut cu încăperi 
special amenajate, iar armele erau dispus cronologic, 
pe criterii tipologice şi categorii de armament. Ele 
erau păstrate pe rafturi şi în cutii speciale, conservate 
şi restaurate periodic după necesităţi în laboratorul 
de restaurare al muzeului. Sistemul de evidenţă de 
bază a fost cel transcris pe fişe în registrele contabile, 
care coexista cu cele ştiinţifice, completate încă 
din anul 1965 şi îmbunătăţite în ultimii ani după 
modelele elaborate de Ministerul Culturii, conform 
legislaţiei pentru patrimoniul cultural naţional în 
vigoare. Gestionarul avea şi un registru topografic cu 
piesele existente în depozit.

În ideea întocmirii fișelor analitice de evidență pe 
diferite categorii de obiecte cu caracter istoric, tehnic 

etc., pentru preluarea datelor specifice fiecărui 
domeniu pe calculator, în scopul centralizării și 
cunoașterii întregului patrimoniu cultural național, 
s-a inițiat elaborarea instrucțiunilor generale de 
completare a lor. În cadrul diferitelor categorii 
de patrimoniu, Muzeului Militar Național Regele 
Ferdinand I i-a revenit obligația de a elabora și 
instrucțiunile speciale pe plan național pentru istorie 
militară, armament, uniforme, vexilologie, ordine 
și medalii. Aceste instrucțiuni se referă special la 
caracteristicile ce nu se pot înscrie în câmpurile 
general valabile pentru toate celelalte obiecte. 
Cu acest prilej, pentru prima oară în țara noastră, 
specialiștii muzeului au întocmit tezaurul de termeni 
pentru domeniul armamentului.7

Muzeul Național Peleș 

Este organizat în fosta reședință de vară a familiei 
regale române aflată în localitatea Sinaia. 
Edificiul a fost construit între anii 1873 și 1893 de 

către Carol I de Hohenzollern (principe al Principatelor 
Române între anii 1866 și 1881 și rege al României 
între anii 1881 și 1914). Prin stilul arhitectonic adoptat, 
prin marile valori patrimoniale ale colecțiilor cu care a 
fost înzestrat, castelul a devenit, chiar în timpul vieții 
ctitorului său Carol I, unul dintre cele mai importante 
așezăminte muzeale din țara noastră (Fig. 6).

În cadrul marilor colecții de artă decorativă, pictură, 
sculptură etc. existente în patrimoniul său se află 
și una dintre cele mai valorase și reprezentative 
colecții de armament portativ din secolele XIII-XIX. 
Constituirea colecției a fost realizată prin grija directă 
a regelui Carol I, cu ajutorul specialistului său german 
în domeniul armamentului, Julius Scheuer (Fig. 7).

Inițial, în intenția făuritorului colecției de arme 
n-a existat dorința de a fi prezentată și urmărită 
evoluția pieselor de armament; ele au fost alese 
și achiziționate în mod deosebit după criterii 
artistice, loc de proveniență și varietatea de tipuri 
și modele existente pe plan mondial. Modul inițial 
de prezentare al lor în sălile special rezervate, după 
concepția proprietarului, era în formă de panoplie, 
foarte încărcată (unele piese prinse în panoplii nici 
nu puteau fi bine văzute deoarece erau acoperite 
de altele), iar gruparea lor nu urmărea o prezentare 

cronologică, ci una estetică. Astfel, într-o panoplie se 
găseau arme de luptă, dar și de vânătoare (cu toate 
că exista și o sală special destinată expunerii numai 
unor astfel de piese cu instrumentele ajutătoare 
organizării vânătorii) din diverse secole. Toate piesele 
expuse erau fixate, prin dibluri, direct pe perete, fapt 
ce a deteriorat în timp tencuiala sau tapetul din piele 
de Cordoba existent în sala numită „Maură” (după 
stilul artistic în care a fost concepută).7

Acest sistem de prezentare n-a fost modificat timp de 
peste 80 de ani. Odată cu operațiile de consolidare și 
renovare interioare și exterioare ale castelului Peleș 
(realizate între anii 1977 și 1983), întreaga colecție 
expusă a fost demontată de pe pereți, restudiată, 
redatată, grupată după criterii tipologice, model de 
fabricație și zonă de proveniență. Specialiștii care 
au lucrat, ajutați de studenți, s-au bazat pe ultimele 
cercetări și lucrări internaționale publicate în domeniul 
armamentului. Studiul pieselor din colecția de arme a 
Muzeului Național Peleș a reînceput încă din anii 1965, 
dar cercetarea a fost intensificată în mod deosebit pe 
durata renovării și a consolidării castelului.

Pentru derularea optimă a lucrărilor de reamenajare 
și restaurare a castelului Peleș, muzeul a fost închis. 

7 Instrucțiuni de completare a fișei analitice de evidență pentru bunuri culturale 
mobile, DOMENIUL: ISTORIE MILITARĂ, ARMAMENT (I.S.M.A.) și DOMENIUL: ISTORIE 
MILITARĂ, UNIFORME (I.S.M.U.), București, 1982; Carol König, Cristian Vlădescu, Des 
nouveaus apports aux instructions des remplissage de la fiche analiytique des biens 
cultureles mobiles, Third International Symposium Computer Cataloguing of Historic 
Arms and Armor, Florența, Museo Stibbert, 28-30 octombrie 1982, p. 465-491.
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După aprobarea proiectului și a 
programului de efectuare a operațiilor 
de construcție și de reamenajare a 
spațiului expozițional, s-a trecut la 
transportarea întregului patrimoniu 
mobil al acestei instituții, pentru 
păstrare și depozitare pe perioada 
reparațiilor, în localitatea Posada 
(aflată la 19 km de Sinaia), în corpurile 
unor clădiri care inițial au fost 
destinate unor tabere de vacanță și 
studiu pentru tineret.

Întreaga operație de demontare, 
ambalare în hârtie specială 
anticorozivă și în cutii de carton 
tipodimensionate în funcție de piesele 
componente ale fiecărei panoplii 
a fost supravegheată de specialiști 
în domeniul istoriei armamentului 
în colaborare permanentă cu 
conservatori și restauratori de 
excepție din principalele muzee ale 
țării și de studenți de profil aduși în 
practică. 

Clădirile destinate depozitării, care 
urmau să asigure condiții optime 
de conservare și securitate, au fost 
din timp amenajate prin asigurarea 
instalațiilor de climatizare, înlăturarea 
la maximum a posibilităților de 
inundare și incendiu și obturarea 
luminii naturale. Pentru depozitarea 
armamentului s-au prevăzut două săli 
unde s-au montat rastele speciale din 
lemn.

În cazul acestui depozit nu s-a 
procedat ca la Muzeul Militar Național 
cu dispunerea pieselor cronologic, 
tipologic etc. Modul de așezare a 
armamentului a avut drept scop 
păstrarea integrală a pieselor fiecărei 
panoplii demontate, indiferent de 
numărul de inventar sau de tipul și 
categoria de armă existentă, grupat, 
într-o cutie sau două, în funcție de 
numărul de piese componente. 
Desigur că acest mod de păstrare 
a îngreunat munca de cercetare 

Figura 6. Vedere generală a Muzeul Național Peleș din orașul Sinaia 

Figura 7. Vedere generală a sălii de arme din Muzeul Național Peleș în forma 
inițială, amenajată sub Carol I
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a pieselor, deoarece specialistul 
trebuia să identifice arma, s-o fișeze, 
să precizeze starea ei de conservare, 
să selecteze care dintre piesele 
componente ale panopliei se vor 
păstra în noua expunere și cu ce alte 
piese, din alte panoplii, se vor înlocui 
cele înlăturate. După aproape trei ani 
de studiu, acest lucru a fost posibil.

După operația foarte dificilă de 
identificare a lor, s-a trecut la o 
nouă selecție de piese, care urmau 
a fi reintroduse, după asigurarea 
conservării și, după caz, a restaurării 
lor, în sălile de unde au fost 
ridicate. Problemele care s-au pus 
în fața specialiștilor erau modul de 
prezentare și organizare a panopliilor, 
modul de refixare a pieselor pe pereți, 
pentru a li se asigura pe de o parte 
condițiile optime de conservare, 
iar pe de altă parte să i se permită 
vizitatorului să aibă o vizibilitate 
maximă.

Locurile de expunere ale colecției 
au rămas în sălile hotărâte de regele 
Carol I, respectiv holul de primire a 
vizitatorilor de la parter, unde sunt 
prezentate arme de luptă, de apărare 
și unele de vânătoare, sala mare de 
arme, unde au fost selectate numai 
armele de luptă și de apărare, la 
care se adaugă sălile vecine anexe, 
dedicate pieselor de vânătoare și 
armelor de excepție occidentale și 
orientale, precum și sala „Maură”, 
care a fost integral dedicată 
prezentării armelor orientale, 
africane și extrem orientale. În afara 
vechilor locuri destinate acestui scop, 
piesele care n-au fost selectate au fost 
etalate, tot pe panoplii, în coridorul 
de trecere din sălile muzeului spre 
birourile conducerii și ale sectorului 
administrativ al instituției. În trecut, 
o parte dintre aceste arme au fost 
montate la exteriorul clădirii, în fața 
intrării directe în sala mare de arme. 

Figura 8. Sălile de arme din Muzeul Național Peleș în forma actuală  
– sala mare de arme –

Figura 9. Sălile de arme din Muzeul Național Peleș în forma actuală  
– sala de vânătoare –

Figura 10. Sălile de arme din Muzeul Național Peleș în forma actuală  
– sala „Maură” –
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Din motive de conservare și securitate, ele au fost 
demontate și repartizate în depozit sau în expunerea 
menționată (Fig. 8, 9, 10).

Pentru o mai ușoară urmărire a evoluției armelor 
și a principalelor tipuri de armament alb și de foc 
pe secole, panopliile, mult mai aerisite, prezintă 
actualmente, în principiu, majoritatea tipurilor și 
categoriilor de armament dintr-o perioadă clar 
determinată, în general de circa un secol. 

Pentru a se proteja tencuiala sau, după caz, pielea de 
Cordoba, din sălile special destinate armelor, s-a redus 
cu peste 60% numărul de dibluri prin proiectarea 
unor grătare speciale din metal, îmbrăcate în piele, 
pentru sala „Maură”, și din lemn vopsit la culoarea 
peretelui, în celelalte locuri menționate. S-a renunțat 

de asemenea la prinderea armelor cu sârmă de 
cuiele fixate direct în perete, surse permanente de 
corodare. Armele sunt actualmente montate prin 
cârlige de diferite dimensiuni, nichelate, fixate, după 
nevoi, de aceste panoplii-grătar cu sfoară foarte 
rezistentă, care se folosește la armarea anvelopelor 
de cauciuc (Fig. 11, 12). 

notă

Imaginile din fototeca Muzeului Național Regele 
Ferdinand I și a Muzeului Național Peleș

Carol König

Figurile 11, 12. Tipuri actuale de panoplii la Muzeul Național Peleș
Sala Maură (stânga), Sala mare de arme (dreapta)



56

heritart - cultural heritage proMotion  
through perforMing artS

HERITART este un proiect european recunoscut pentru 
creativitatea cu care pune siturile arheologice în 
slujba performanțelor artistice și pentru succesul 

în creșterea unei noi generații de public care respectă și 
recunoaște patrimoniul ca valoare intrinsecă a culturii 
comune europene.

Finanțat prin programul „Europa Creativă”, proiectul 
cultural interdisciplinar HERITART reunește experţi români, 
croaţi și italieni, specialişti în producţie artistică, în cercetare 
culturală şi în artele spectacolului. Institutul Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală este membru al rețelei 
HERITART, alături de Teatrul Naţional Croat Split (Croaţia) și 
I Borghi SRL (Italia).

p r o i e c t e  e u r o p e n e
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Proiectul îşi propune:
• prin producţii artistice să dea viaţă 

locaţiilor antice – situri arheologice, 
dezvoltând noi audienţe 

• să dezvolte oferta culturală 
prin proiecte artistice inedite şi 
inovatoare

• să întârească legătura între public şi 
patrimoniul cultural

Proiectul va defini un model 
de performanţă artistică prin 2 
Festivaluri (în Roma şi Split) la 
care vor fi prezentate producţii 
naţionale şi co-producţii într-un 
format multidisciplinar, inclusiv 
prin utilizarea tehnologiilor de 
video mapping şi light design 
pentru a pune în valoare 
patrimoniul cultural gazdă (Ostia 
Antica şi Centrul istoric din Split). 

Prin proiect se vor realiza:
• o bază de date cu bune practici în 

gestionarea siturilor arheologice
• patru producţii naţionale şi 3 co-

producţii care vor fi puse în scenă cu 
ocazia celor 2 Festivaluri HERITART 

• patru sesiuni de training 
• o reţea de conexiuni pentru partajarea 

experienţelor necesare valorificării 
responsabile şi sustenabile a 
patrimoniului 

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați pagina www.culturadata.ro/heritart și pagina oficială a 
proiectului www.heritart.com
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