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I. INTRODUCERE ÎN STUDIILE MUZEALE
Motto:
„În viitor, nu muzeele vor fi definite prin colecţiile lor,
ci colecţiile, prin muzeele lor.”

Preambul
Muzeul, în sensul cunoscut astăzi în întreaga lume, este relativ un fenomen recent în rândul
instituţiilor culturale sau de divertisment. Naşterea unor instituţii care să aibă funcţii direct
corelate cu accesul publicului la colecţiile pe care le gestionează instituţiile muzeale, precum
Muzeul Britanic (British Museum) sau Luvru nu merge mai departe de câteva sute de ani în
urmă, mai precis în secolul al – XVIII-lea.
La originile sale însă, instituţia muzeală poate fi reclamată ca existând în rândul instituţiilor cu
deschidere spre publicul larg, cel puţin din perioada clasică romană. Altfel spus, primele urme
legate de începuturile instituţiei muzeale pot fi considerate cele cu privire la Ptolemaic Museion
din Alexandria, unde exista deja prima colecţie cu caracter ştiinţific, un loc de „depozitare” a
multor cărţi de mare valoare din perioada respectivă, şi totodată un loc de întâlnire şi cercetare
pentru filosofii şi istoricii vremurilor de atunci1.
Pentru perioada Renaşterii, Europa oferă un model de descătuşare a graniţelor nu numai la
nivelul percepţiei legate de rolul omului în societate, dar mai ales la nivelul depăşirii graniţelor
în ce priveşte schimburile culturale pe diverse paliere şi domenii. În acest demers al
deschiderii culturale, realizat în bună parte cu sprijinul celor aflaţi la putere – prinţi, nobili, regi
etc. – grija pentru dezvoltarea sau alcătuirea unor colecţii valoroase de artefacte, obiecte de
artă, instrumente ştiinţifice, minerale, fosile, obiecte de orice natură care puteau să reprezinte
un interes cercetătorilor din oarecare domeniu – (studiolos sau cabinete de curiozităţi), se
naşte noţiunea de funcţie duală a acestor colecţii – aceea de a reprezenta obiectul unor
cercetări pentru cei interesaţi în acest sens, dar şi de etalare a cestor obiecte valoroase spre
privirea şi plăcerea unui public mai larg.
Această noţiune de funcţie duală a colecţiilor de cercetare dar şi expunere, etalarea lor către
public, erau ambele privite ca o justificare dar şi ca o dilemă a celor mai vechi muzee publice2.
Pentru perioadele de început ale instituţiei muzeale - sfârşitul secolului al – XIX-lea şi începutul
secolului al - XX-lea, în spaţiul englez exista o dihotomie clară la nivelul rolului şi funcţiilor
muzeului – mai precis, delimitarea se făcea între funcţia educativă a muzeului şi cea de
divertisment3 (entertainment). Cu fermitate şi consistenţă, educaţia şi divertismentul erau
înţelese şi percepute ca două funcţii distincte, în nici un caz nu puteau fi percepute ca fiind
acelaşi lucru. Pentru francezi, expoziţiile, dar mai ales modul de expunere era complet diferit
de cel britanic. Atitudinea francezilor spre expunere era notabil diferenţiată de cea
englezească, cei dintâi punând accent pe îmbinarea celor două funcţii, acea de plăcere cu cea
de educare a publicului4. În lumea anglo – saxonă, la începutul secolului al - XX- lea,
expoziţiile aveau misiunea de a educa publicul, nu în sensul educării maselor largi, cel puţin al
instruirii publicului în artă, ştiinţă sau diversele componente ale meşteşugurilor, sau privind
colecţionarea unor artefacte sau obiecte de excepţie/valoare, implicit chiar selecţia acestora în
funcţie de importanţa sau valoarea lor5.

1
* * *, The new museology, edited by Peter Vergo, London, 1989, p. 1, Edward P. Alexander, Museums in Motion,
American Association for State and Local History, Nashville, Tenn., 1979, pp. 6-7.
2
* * *, The new museology, edited by Peter Vergo, London, 1989, p. 2.
3
Paul Greenhalgh, Education, Entertainement and Politics, în * * *, The new museology, edited by Peter Vergo,
London, 1989, p. 82.
4
Op. cit., p.92.
5
Op. cit., p.83.
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La începutul anilor '70 muzeul îşi redefineşte rolul pornind de la necesităţile societăţii actuale
accectuând totodată rolul său social mult mai marcant în pofida interesului pentru procedurile
sale structurale interne. Începând cu aceşti ani, potrivit noului curent în muzeologie, muzeul a
început să privească spre public într-o manieră diferită, modernă, comunicând chiar în acest
sens, cu publicul la un alt nivel.
Modul diferit de comunicare cu publicul derivă din perspectiva mai multor factori:
o reanalizare a funcţiilor principale ale muzeului în raport cu publicul şi audienţa
cărora li se adresează;
o analiză mai atentă a factorilor externi – sociali, economici şi politici – care
determină poziţionarea muzeului pe piaţa instituţiilor culturale.
transformările majore care au loc în direcţia dezvoltării şi evoluţiei instituţiei
muzeale, în special în secolul XXI6.
Publicul contemporan este atras astăzi tot mai mult de reconstituiri (reale sau virtuale) capabile
să ofere senzaţii cât mai apropiate de viaţă7. Pe lângă multitudinea de instituţii culturale care
oferă astăzi divertisment cultural publicului, într-o luptă din ce în ce mai acerbă şi mai evidentă,
muzeul se află într-o concurenţă directă, (dar neonestă), cu ordinatorul8, capabil să reproducă
sau să introducă publicul în lumea mai mult sau mai puţin reală a unei cunoscute bătălii, să
reproducă orice operă de artă, indiferent cât de departe se află aceasta de locul celui care
doreşte să o privească în viitorul imediat.
Crearea unui climat al „reflexivităţii” în rândul multor muzee din lume, din a doua jumătate a
secolului XX, a determinat în rândul acestora o focalizare asiduă pe relaţia cu publicul căruia i
se adresează. Astfel, astăzi, muzeul din societatea modernă acordă o deosebită semnificaţie
creării şi dezvoltării unei relaţii cu individul, dar şi cu întreaga comunitate din care acesta face
parte. Subliniind rolul său prezent, simbolic şi utilitarist, muzeul se centrează pe beneficiile,
aşteptările şi dorinţele publicului larg.
Acest nou mod de comunicare cu publicul larg este vizibil datorită regândirii funcţiilor principale
ale muzeului, trecându-se de la viziunea tradiţională a muzeului, de partener în procesul de
educare a publicului, spre o tot mai mare consideraţie sinoptică a muzeului în interacţiune
directă şi constantă cu publicul.
Noua viziune facilitează publicului crearea unui context care să le ofere experienţe novatoare
la nivelul petrecerii timpului liber, de ce nu chiar a redescoperirii propriului eu. În noul context
creat comunicarea cu publicul larg se realizează a priori prin statuarea unei relaţii directe şi
constante (legături) între public şi muzeu.
Folosindu-se de artefactele pe care le gestionează muzeul poate să ofere publicului un spaţiu
fizic agreabil şi plăcut în care latura educativă se combină cu cea a plăcutului. În unele cazuri
comunicarea directă cu publicul larg merge până la incluziunea socială cel puţin a unui
segment din public. Trecerea spre nou acest mod de comunicare a generat totodată un alt tip
de dezbateri în rândul specialiştilor, şi chiar a unor forţe opozante care privesc cu suspiciune
sau dezinteres schimbările majore care se statuează în societatea contemporană la nivelul
relaţiei muzeu – public.
Este timpul orientării muzeelor de la o comunicare conservatoare, spre un dinamism al
implicării publicului, într-un mod suplu şi antrenant, care să se adapteze schimbărilor actuale la
nivelul mentalului vizitatorului precum şi diversităţii ofertei culturale sau a celei de divertisment.

6
7

8

S.Tsuruta, Definition of museology, în Museological Working Papers , nr. 1, 1980, pp. 47-49.
Virgil Ştefan Niţulescu, Muzeografia europeană: noi tendinţe, în Revista Muzeelor, nr. 3-4/2003, p. 53.

Idem, op. cit. p.53.
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Popularitatea muzeelor
Unele muzee au un rol important în a distinge şi totodată a construi/determina o „cultură de
grup”; în sensul diseminării acestei culturi şi altor grupuri convergente cu cele cu care intră în
contact, determinându-le să accepte acest microb al vizitării constante a muzeului9. Începând
cu a doua jumătate a secolului al – XXI-lea popularitatea curentă a muzeului şi atracţia
publicului pentru patrimoniul cultural poate fi explicată printr-o conjunctură specifică
determinată de numeroşi factori istorici, economici, politici etc.
Studiile din ultimele trei decenii ale secolului nostru arată o dorinţă crescândă a publicului de a
avea cât mai mult timp liber (leisure time)10. Acest fapt este evident cu atât mai mult cu cât
astăzi populaţia din lumea întreagă îşi manifestă tot mai acut dorinţa de a-şi diversifica
modalităţile de petrecere a timpului liber, de la timpul liber petrecut la restaurant până la
diverse forme de petrecere a vacanţelor. Acestora li se adaugă tot mai mult dorinţa de a-şi
petrece îndelung timp liber în târgurile de antichităţi, dorinţă întreţinută din ce în ce mai mult şi
de plăcerea de a cheltui în aceste locuri din ce în ce mai muţi bani. Aceste modificări se petrec
şi pe fondul unor transformări economice importante începând cu sfârşitul celui de-al doilea
război mondial. Astăzi se adaugă totodată şi caracteristicile societăţii contemporane de
creştere a consumului în detrimentul dorinţei reale a consumatorilor.
Schimbările economice au dus totodată şi la o adevărată reîntoarcere a publicului spre valorile
trecutului. „Întoarcerea spre trecut” a publicului pare astăzi un fenomen adevărat exprimat la
nivelul individului de o dorinţă de cunoaştere intrinsecă a valorilor trecutului. Astăzi muzeele
sunt mai numeroase şi mai populare ca niciodată într-o epocă/perioadă anterioară. Ele au
devenit emblematice pentru naţionalităţi, etnii, şi chiar identităţile tribale. Ele sunt primele
depozite şi păstrătoare ale patrimoniului esenţial; totodată ele sunt astăzi ambasadori
internaţionali şi multiculturali; ele şi-au câştigat reputaţia neîntrecută ca fiind instituţiile cele mai
demne de încredere în furnizarea istoriei şi memoriei11.

„Comunitate muzeologică, „muzeul inclusivist”, „muzeul - loc de memorie”
Potrivit curentului actual la nivelul muzeologiei internaţionale, accentul instituţiei muzeale cade
pe instituirea şi mai ales întărirea unor parametrii noi vis-a-vis de rolul, funcţia şi de ce nu,
menirea muzeului în societatea contemporană.
Intră astfel în discuţie noţiuni precum “comunitatea muzeologică”, “muzeul inclusivist” şi
“muzeul - loc de memorie”12.
Muzeul tradiţional încă îşi menţine ca fiind primordială responsabilitatea de
“colectare/constituire, creare a colecţiilor”, în detrimentul raportului său cu publicul. În aceeaşi
manieră, mulţi dintre curatori înţeleg menirea strict importantă a muzeului de cercetare a
ptarimoniului pe care acesta îl are în gestiune, astfel multe muzee dezvoltă încă o politică de
"object accountability". Publicul este perceput de instituţia muzeală – în cel mai bun caz “ca un
străin”, iar în cel mai rău caz drept “un intrus” în viaţa instituţieie muzeale. Publicului i se oferă
un mare privilegiu de a fi “admis” în sensul posibilităţii de a fi “o voce”, a posibilităţii de a se
exprima, în raport cu rolul şi impactul instituţieie muzaele în formare şi educarea sa. La o
analiză atentă a dorinţelor, profilului şi totodată a diversificării publicului – în publicuri- instituţia
muzeală se vede nevoită astăzi să dezvolte astăzi “comunitatea sa constitutivă”13 (vezi Anexa
1).
9

Nick Merriman, Museum Visiting as a Cultural Phenomen, în * * *, The new museology, edited by Peter Vergo,
London, 1989, p. 168.
10
Idem, p. 168; Pierre Bourdieu, Distinction, London, 1984.
11
David Lowental, Museums dilemmas: Why the best are so beset? in The best in Heritage, 2006, p. 8.

Z. Doering, Strangers, guests, or clients? Visitor experiences in museums, în Curator, nr. 42, 1999,
(2): pp. 74-87.
13
Ibidem.
12
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Hugues de Varine defineşte “comunitatea muzeului” ca şi o comunitate care trebuie să
crească alături de instituţia muzeală, şli nici pe departe ca şi o comunitate care creşte sub
rolul, funcţiile, obiectivele, strategiile şi planul de dezvoltare al instituţiei muzeale. Este vorba
de necesitatea şi totodată cerinţa imeprioasă a muzeelor actuale de a răspunde dorinţelor şi
nevoilor publicului care trăieşte şi munceşte în aria de “trăire” a instituţiei muzeale dup caz, şi
de genera, dezvolta şi susţine activităţi care implică direct publicul din jur, comunitatea (locală,
regională etc.), dar şi de a genera sinergii care pot să creeze un mediu de cooperare între
experţii instituţiilor muzeale şi comunitatea aflată în apropiere directă.
În acest sens, muzeul local, şi pentru spaţiul românesc trebuie văzut ca şi un instrument de
dezvoltare locală. Muzeul de astăzi este muzeul acţiune, care promovează identitatea locală,
expoziţiile şi toate acţiunile derulate în interiorul muzeului relevă interesul pentru materialul şi
imaterialul istoric al locurilor/locului, promovarea unei identificări a locuitorilor la spaţiul
respectiv în care trăiesc şi îşi duc veacul14, promovarea unor legături puternice la nivelul
grupurilor existente la nivel local, pentru a fi posibilă transformarea acestora într-o adevărată
comunitate; promovarea unor grupuri defavorizate sau marginale ale comunităţii; promovarea
unui mediu propice unui dinamism individual şi colectiv la nivelul comunităţii, promovarea unor
acţiuni în rândul comunităţii care sunt într-o directă legătură cu activităţile şi colecţiile muzeului,
prin crearea unui sentiment de participare activă şi dinamică la funcţiile principale ale
muzeului.
În altă ordine de idei, la nivelul factorilor care acţionează din exteriorul muzeului, muzeul
trebuie să promoveze într-o manieră turistică, publicului larg, toate capacităţile şi oportunităţile
turistice locale, fiind un adevărat pol al atracţiei turistice, capabil să polarizeze şi alte instituţii,
agenţi sau factori care să creeze o bază turistică atractivă, promovarea produselor locale – la
nivelul artelor, produselor artistice – şi a consecinţei imediate e creare a unei producţii locale în
acest sens, bazată pe revigorarea/reiterarea unor meşteşuguri, tradiţii sau producţii locale
vechi;

Muzeul ca o societate în continuă construcţie şi schimbare
Schimbările economico-sociale şi implicit atitudinea şi aşteptările publicurilor cer instituţiei
muzeale promovarea experienţei colective; stimularea participări active la actul creator şi
crearea unui cadru de reflecţie asupra acestuia, punerea accentului pe procesul de derulare
a actului creator decât exclusiv pe produsul final; implicarea comunităţii la nivelul construirii
sale, cu concursul suportului tehnic al muzeografilor/specialiştilor; managementul colecţiilor
sale cu şi pentru populaţie/comunitate; evaluarea sa nu doar prin prisma parametrilor
economici, ci mai ales prin prisma unor termeni de servicii oferite comunităţii, care să
contribuie la crearea unei guvernări sociale15.
În acest sens, în rândul muzeelor didacticiste, un muzeu de istorie se dovedeşte a fi un muzeu
cu mare succes la public, tocmai pentru că nu încearcă să „predea ” istoria, ci s-o
povestească, s-o apropie, s-o umanizeze16.
Muzeele spectaculoase care atrag mulţimi de vizitatori prin doar simpla lor prezenţă fizică în
spaţiul construit, sunt cele pe care se pune mare preţ. Acestea necesită investiţii uriaşe, dar
sunt investiţii bine gândite care astfel încât muzeul devine chiar o afacere lucrativă, asemenea
oricărei societăţi comerciale care aduce profit17.

14

Fernando Joao Moreira, The Creation of a local museum, in Sociomuseology, editors Mario Chagas, &Mario
Moutinho, Lisboa, 2007, p. 17.
15
Idem, p. 27.
16
17

Virgil Ştefan Niţulescu, Muzeografia europeană: noi tendinţe, în Revista Muzeelor, nr. 3-4/2003, p. 54.
Idem, p.55.
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Rolul educativ al muzeului
Începând cu martie 2000 prin vocea Consiliului Europei la Lisabona a fost susţinut foarte
puternic conceptul „lifelong learning” ca fiind de fapt un element forte al strategiei Europene nu
doar pentru realizarea competitivităţii şi a sporii capacităţii forţei de muncă, dar mai ales şi
pentru o mai bună incluziune socială, o participare activă a cetăţenilor la actul dezvoltării lor
personale într-un consens deplin cu aspiraţiile proprii18.
În acest context, Comisia Europeană a subliniat rolul muzeului în rândul instituţiilor care au
posibilitatea de a oferi publicului cadrul unui „learning spaces”, fiind de altfel un spaţiu al
învăţării continue începând încă din anii '90, într-o relaţie strânsă cu conceptul mai sus amintit.
Una din condiţiile de bază care stă la baza fiabilităţii instituţiei muzeale în societatea
contemporană este legată de posibilitatea dar şi obligativitatea de a se adresa unui public
larg, acoperind un spectru larg al societăţii vii, fiind cheia pentru o mai bună înţelegere a
societăţii şi a evoluţiei acesteia19.
Acceptând ideea contemporană că educaţia este prezentă astăzi pretutindeni, muzeul trebuie
să înţeleagă nevoia de adaptabilitate a funcţiilor sale acestui context. Astfel, muzeul trebuie să
devină un „spaţiu” recreativ şi stimulator, generator de informaţii, un spaţiu al învăţării atât
pentru persoanele individuale cât şi pentru grupurile mai mari(vezi Anexa 1).
Totodată funcţia educaţională a muzeului nu trebuie privită ca o funcţie „ad value” („ad onn”) la
celelalte funcţii specifice instituţiei ci mai degrabă ar trebui văzută ca o condiţie sine-qua-non
pentru formarea cetăţeanului modern, acest fapt realizându-se pe mai multe căi:
- încurajează stimularea unui context de învăţare
- ajută indivizii la explorarea identităţilor multiple ale acestora
- se adresează unei inegalităţi culturale
- aduce diversitatea locală, regională şi naţională în contextul european
- furnizează/asigură experienţe de învăţare pentru un public cât mai larg20.

Muzeele agenţi importanţi într-o societate bazată pe învăţare
Rolul muzeelor în procesul educaţional este unul educativ, dar şi educaţional. În difuzarea şi
transmiterea informaţiilor muzeul are un rol crucial în întregul proces de învăţare continuă.
În contextul unei lumi bazată pe existenţa unui multiculturalism nevoia publicului de a învăţa
despre diferenţele culturale existente în societate nu se reduce doar la acest proces ci
intervine şi dorinţa acerbă a cetăţeanului de a învăţa totodată şi despre el, despre societatea
sa. În acest sens, muzeul poate constitui adevărate „agoras” pentru întâlnirile culturale care se
pot desfăşura în spaţiul său; muzeul se poate folosi de oportunitatea de a crea adevărate
contexte interculturale care să ofere vizitatorului posibilitatea de a se angrena într-un dialog
amplu, sustenabil care să depăşească orice bariere culturale21.
Trecând peste graniţa impusă de muzee între publicul larg şi cel de specialitate care exista în
anii anteriori (anii 70-80) muzeele sunt astăzi de un „ajutor prietenos” publicului, fără a exclude
însă şi existenţa discursului academic care se pretează cercetătorilor. Ele ajută oamenii să
18

Viviane Reding, European Commissioner for Education and culture, p. 3, în engage extra Museums and galleries
as learning places, 2005, editat de Jutta Thinesse-Demel (Speeches, essays and research papers on lifelong
learning from a series of successful cooperation projects and networks funded by Grundtvig Action).
19
Alpha Oumar Konaré, primul preşedinte al ICOM-ului. („The museum can should address all aspects of social life:
it holds the keys to a better understanding of society and its evolution”).
20
Jutta Thinesse-Demel, A changing world – The importance of Museums as Learning Places, p. 6, în engage
extra Museums and galleries as learning places, 2005, editat de Jutta Thinesse-Demel (Speeches, essays and
research papers on lifelong learning from a series of successful cooperation projects and networks funded by
Grundtvig Action).În continuare va fi prescurtat engage extra Museums and galleries as learning places.
21

Paul Bélanger, New visions of lifelong learning, în engage extra Museums and galleries as learning places,p.6.
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observe cum arăta sau arată „societatea”, „viaţa” în alte ţări; ajută oamenii să înveţe cum să
privească spre trecut. Muzeele trebuie să ofere publicului posibilitatea de a călători între
limitele timpului şi spaţiului, între acestea două să-şi observe şi cunoască obiceiurile de la
distanţă unii faţă de alţii.
Muzeul trebuie să fie punctul de întâlnire între publicul vizitator şi profesioniştii muzeelor,
artiştii şi cercetătorii din domeniul patrimoniului, fiind liantul între lumea riguroasă a ştiinţei şi
cercetării şi plăcutul/frumosul din spatele cercetării ştiinţifice prin incursiunea publicului în
interiorul demersului ştiinţific.
Una din prerogativele societăţii contemporane este dezvoltarea „autonomiei individuale a
cetăţeanului
secolului
XXI”
pentru
dezvoltarea
sa
complexă.
Implicarea
cetăţeanului/individului în interiorul actului creator oferit de muzeu se realizează prin funcţia
educativă a muzeului care are unicul avantaj de a oferi individului respectul faţă de propriul
ritm biologic, faţă de preferinţele sale socio-culturale, prin posibilitatea de a oferi acestuia
reconstruirea sintezelor tranzitorii personale, dându-i posibilitatea de a privi spre el însuşi prin
alţii, prin oportunitatea de a deveni el însuşi şi a se simţi în deplinătatea fiinţei sale22.
Muzeele prevăd în activitatea lor din ce în ce mai multe activităţi cu rol educativ. Bazându-se
din ce în ce mai mult pe rolul lor unic în crearea unui context educaţional multidisciplinar,
muzeele sunt organizatoare de diverse activităţi informale care determină publicul la o
învăţare continuă:
- organizează cursuri de limbi străine;
- organizează conferinţe pentru accesul la cultura locală/regională a străinilor;
- organizează conferinţe pentru înţelegerea culturii locale/regionale a localnicilor stabiliţi în
străinătate;
- organizează activităţi pentru pensionari prin accesul acestora la cultura/istoria locală;
- organizează training-uri metodologice pentru voluntari în scopul folosirii ulterioare a acestora
la diverse activităţi proprii muzeului – arheologie, studii despre istoria locală şi prezervarea
patrimoniului local23.
Prin prezentarea unora din posibilele activităţi informale muzeele descoperă societăţii,
comunităţii avantajele experienţei învăţării personale, deschizând totodată diverse sinergii care
se vor canaliza ulterior în formare şi educarea continuă a publicului/indivizilor
Mihaela Mănărăzan

22
23

Ibidem, p.7.
Idem.
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Anexa 1

Muzeul Luvru, - rolul activităţilor conexe cercetării patrimoniului prin programele
şi proiectele muzeului.

Centrul George Pompidou, rolul activităţilor educative în politica muzeului
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Misiunea muzeelor
Misiunea este o declaraţie publică, o descriere a scopului de durată care ghidează acţiunea
muzeului, reflectând crezul, valorile, aspiraţiile şi strategiile sale fundamentale. Pentru a fi
respectată, aplicată şi eficientă, misiunea trebuie făcută cunoscută atât în interiorul, cât şi în
exteriorul muzeului şi trebuie să obţină adeziunea tuturor categoriilor de clienţi, atât a celor
externi, cât şi a celor interni (respectiv personalul). În general se poate consideră că un muzeu
are ca misiune, scop esenţial existenţial, difuzarea culturală largă a domeniului său specific. În
accepţiune largă, conformă cu exigenţele şi nevoile societăţii contemporane, misiunea constă
în reflectarea în totalitate a mediului şi activităţii omului, apelându-se la toate formele culturii
vii, cu scopul de a răspunde necesităţilor şi întrebărilor societăţii contemporane.
Organizaţiile care administrează şi valorifică patrimoniul cultural naţional trebuie să îşi
formuleze o misiune care să reflecte atât activitatea lor în legătură directă şi conservarea,
cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului, cât şi slujirea activă a societăţii sau a comunităţii
locale. Misiunea ar trebui să ilustreze rolul socio-cultural al organizaţiei, să o individualizeze
faţă de alte instituţii de tip muzeu. Misiunea poate fi un instrument important atât de atragere
de sponsori, de comunicare cu aceştia, cât şi o promisiune faţă de beneficiari. Misiunea
trebuie să fie publică. Avest lucru se poate face în diferite moduri: pe pagina web a
organizaţiei, în cadrul conferinţelor de presă, a comunicatelor de presă sau a altor documente
de prezentare destinate unor audienţe diverse.
Dezvoltarea unei misiuni este destul de dificil de realizat, fiind responsabilitatea nivelurilor
ierarhice superioare. Acest proces presupune două aspecte: formularea textului şi impunerea
sa atât în interiorul, cât şi în exteriorul organizaţiei. Ea trebuie să fie clară şi precisă, atractivă
pentru public şi motivantă/stimulantă pentru angajaţi, dar suficient de generoasă pentru a
putea include activităţi destul de diverse şi a nu împiedica nici dezvoltarea ulterioară a
organizaţiei. De fapt misiunea nu este literă de lege, ea poate să fie adaptată şi actualizată,
dar în spiritul declaraţiei iniţiale căreia să i se adauge noi valenţe. Totuşi modul în care este
formulată este important pentru că poate ghida activitatea, poate indica tipul de programe în
care se poate implica organizaţiei, îi poate da o direcţie de dezvoltare.
Elementele care trebuie delimitate prin intermediul unei misiuni sunt următoarele:
-

domeniul de activitate ale organizaţiei
valorile şi principiile care îi ghidează activitatea
viziunea cu privire la viitorul instituţiei
beneficiile clienţilor şi ai societăţii

Modul de formulare al misiunii poate varia foarte mult. Unele organizaţii sintetizează foarte
mult elementele menţionate anterior, iar misiunea nu constă decât în câteva fraze, sau chiar o
propoziţie. Alte organizaţii formulează misiunea pe mai multe pagini, detaliind-o la maximum.
Aceste organizaţii au de multe ori şi o variantă mai scurtă, folosită ori de câte ori este cazul.
Este foarte important ca misiunea să nu fie în discordanţă cu activitatea organizaţiei, cu
politica de personal sau de produs, cu programele culturale şi de cercetare în care este
implicată organizaţia respectivă şi angajaţii săi. Misiunea este de asemenea legată direct de
imaginea pe care o are în prezent respectiva instituţie şi cea pe care doreşte să şi-o dezvolte.
Misiunea trebuie să reflecte interesul şi implicarea organizaţiei, respectiv a instituţiei de tip
muzeu, în viaţa comunităţii pe care o deserveşte şi a societăţii în general.
De asemenea misiunea trebuie să aibă o componentă legată de valorile şi viziunea privind
dezvoltarea viitoare a organizaţiei respective şi a societăţii. Această declaraţie de intenţie
trebuie să aibă capacitatea de a da încredere în acea instituţie. Pentru a putea să se realizeze
acest lucru, ea nu trebuie să fie o declaraţie goală, ci trebuie să fie acoperită de fapte. Toate
programele şi acţiunile muzeului respectiv trebuie să o susţină. Publicul să recunoască
spontan concordanţa între imaginea proiectată şi acţiunile întreprinse.
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În România, până în prezent, sunt puţine muzee care şi-au formulat misiunea, conform
informaţiilor noastre. Exemple:
1. Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa.
Misiunea acestuia este studiul biodiversităţii prin cercetare bazată pe colecţii şi transferul
cunoştinţelor ştiinţifice către public, urmărindu-se educarea sa concomitent cu petrecerea
agreabilă a timpului liber, răspândirea cunoştinţelor legate de patrimoniul natural al României
şi de pe glob, ca şi sensibilizarea publicului faţă de problemele actuale legate de protecţia
mediului, a speciilor şi a habitatelor.
Misiunea muzeului „Grigore Antipa” se adresează atât mediului intern, personalului, prin
reliefarea scopului activităţii de cercetare specifice, cât şi mediului extern, vizitatori şi societate
în ansamblu. Practic se reliefează cele trei valenţe ale activităţii muzeului: cercetare ştiinţifică,
educaţie (respectiv cultură) şi divertisment. Ea este inclusă în materialele difuzate presei, pe
diferite materiale promoţionale de tipul pliantelor şi broşurilor, dar nu este promovată
consecvent ca declaraţie de intenţie şi descriere a activităţii organizaţiei.
2. Muzeul Literaturii Române
Misiunea pe care şi-a asumat-o acest muzeu este promovarea literaturii române pe plan intern
şi internaţional, prin protejarea (conservarea şi restaurarea), dezvoltarea, cercetarea şi
valorificarea patrimoniului literar românesc, contribuind la integrarea literaturii române în
circuitul valorilor culturale europene în pespectiva aderării României la Uniunea Europeană.
Scopul muzeului este satisfacerea nevoilor de cultură şi educaţie ale unui public cât mai larg,
cu accent pe atragerea tinerilor (elevi) către valorile culturale româneşti şi europene, în
contextul educaţiei non-formale.
Această misiune este extrem de generoasă, urmărind integrarea culturală a României în
Uniunea Europeană. Acest fapt poate facilita adoptarea unei game extrem de variate de
instrumente şi realizarea de proiecte foarte diverse. Pe de altă parte scopul, care indică
direcţia de acţiune predominantă este mai limitativ comparativ cu misiunea.
Atragem atenţia că misiunea Muzeului Literaturii Române este legată de un orizont temporar
bine definit: aderarea României la Uniunea Europeană. Apropierea acestui moment determină
ajustarea şi adaptarea misiunii muzelui la noul context socio-cultural şi politico-economic.

Tipologia muzeelor
Cea mai completă şi la zi sursă de informare cu privire la muzeele din România şi tipul lor este
Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România. Varianta online a acestui ghid este realizată şi
actualizată în permanenţă de către Institutul de Memorie Culturală (www.cimec.ro). Pentru
fiecare instituţie inclusă în ghid informaţiile prezentate privesc tipul muzeului, adresa poştală şi
electronică după caz, telefon, fax şi-sau adresă de e-mail, anul de înfiinţare, profilul,
programul, un istoric al muzeului şi clădirii care-l adăposteşte, precum şi descrierea colecţiilor
organizaţiei respective. Instituţiile muzeale sunt clasificate în muzee naţionale, muzee
judeţene, muzee municipale, muzee orăşeneşti, muzee comunale, muzee aparţinând cultelor,
altele.
In numeroase cazuri muzeele cuprind colecţii din mai multe domenii, uneori făcând parte din
aceiaşi sferă a activităţii / cunoaşterii umane, alteori extrem de variate. Urmărind datele oferite
de Ghidul mai sus amintit, se disting următoarele categorii de colecţii în organizaţiile de tip
muzeal: arheologie preistorică, arheologie daco-romană, arheologie medievală, artă
decorativă, artă medievală, artă plastică românească, artă plastică universală, artă religioasă,
carte veche, etnografie, etnografie – arhitectură populară, etnografie locală, etnografie străină,
istoria farmaciei, istoria teatrului, istorie, istorie militară, memoriale – istoria ştiinţei, memoriale
– istoria artei, memoriale – istoria literaturii, memoriale – istoria muzicii, memoriale –
personalităţi istorice, muzee de sit, numismatică, ştiinţă şi tehnică, ştiinţă şi tehnică – istoria
transporturilor, ştiinţele naturii – acvaristică, ştiinţele naturii – botanică, ştiinţele naturii –
geologie, ştiinţele naturii – mineralogie, ştiinţele naturii – observator, ştiinţele naturii – peşteri,
ştiinţele naturii – zoologie.
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Muzeele din România sunt variate şi din punct de vedere al instituţiilor cărora le sunt
subordonate. Acest aspect este important deoarece principala sursă de finanţare este instituţia
coordonatoare, care stabileşte de altfel şi modul de organizare, precum şi politica pe termen
lung adoptată. Astfel muzeele depind din punct de vedere administrativ de una din următoarele
organizaţii: Departamentul Cultelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Culturii,
Ministerul Apărării Naţionale, Academia Română, Ministerul de Interne, Ministerului Tineretului
şi Sporturilor, Ministerul Transporturilor, Agenţia Naţională pentru Ştiinţă şi Tehnologie, Banca
Naţională, Compania Naţională de Electricitate, Uzina constructoare de maşini Reşiţa,
Administraţia Portului Constanţa, Siderurgica S.A. Hunedoara, Fundaţia „Academia Civică”,
Societatea Naţională de Petrol „Petrom” S.A., COVTEX – Cisnădie.
Cu toate că informaţiile de care dispunem sunt în permanenţă actualizate şi suficient de
detaliate, datorită exclusiv eforturilor depuse de către puţinii angajaţi ai Institutului de Memorie
Culturală, ele nu sunt complete. Acest lucru se datorează faptului că nu există, încă, un sistem
bine definit şi respectat de centralizare a datelor din acest domeniu. In prezent este la
latitudinea fiecărei organizaţii muzeale în parte să facă cunoscută orice schimbare care
survine în activitatea sa.
De altfel aceste cerinţe administrative sunt probabil de multe ori neglijate de către organizaţiile
respective, ele confruntându-se cu nenumărate alte probleme, unele legate chiar de
supravieţuirea lor ca instituţii culturale active. Probleme cele mai mari (financiare, de personal,
administrative etc.) le întâmpină în general secţiile altor muzee şi muzeele comunale. Acestea
se află de multe ori în zone rurale mai mult sau mai puţin dezvoltate, iar interesul pentru ele
este scăzut şi conjunctural. De multe ori aceste muzee supravieţuiesc numai dedicaţiei unor
persoane din localitatea respectivă care munceşte mai mult din pasiune decât pentru
eventualul salariu extrem de scăzut pe care îl primeşte.
Starea muzeelor naţionale este, comparativ, mai bună. Datorită fondurile reduse disponibile de
la bugetul statului pentru acest domeniu particular al culturii (fonduri care uneori nu acoperă
nici cheltuielile curente de întreţinere şi salarii) în general numai muzeele care au atras resurse
financiare private au reuşit să-şi îmbunătăţească oferta. Astfel ele au putut investi în noi
echipamente, au restaurat şi renovat clădirea muzeului, au achiziţionat noi piese pentru colecţii
etc. De asemenea de o situaţie financiară mai bună par să se bucure muzeele care au
finanţare separată, cum ar fi Muzeul pompierilor din Bucureşti sau Memorialul victimelor
comunismului şi al rezistenţei din Sighetul Marmaţiei.
Alexandra Zbuchea

Codul ICOM al eticii pentru muzee
Codul ICOM al eticii profesionale a fost adoptat în unanimitate de către a 15-a Adunare
Generală a ICOM la Buenos Aires (Argentina) în 4 noiembrie 1986. El a fost amendat de către
a 20-a Adunare Generală de la Barcelona (Spania) în 6 iulie 2001, fiind reintitulat Codul ICOM
al eticii pentru muzee şi revizuit de către a 21-a Adunare Generală de la Seul (Republica
Coreea) în 8 octombrie 2004.
Esenţa ICOM este Codul ICOM al eticii pentru muzee, care stabileşte standardele minime ale
practicii şi performanţei profesionale pentru muzee şi personalul acestora. Prin afilierea la
ICOM, membrii ICOM îşi asumă respectarea acestui Cod.
International Council of Museums
Maison de l`UNESCO
1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 – France
Tel. +33(0)147340500
Fax +33(0)143067862
secretariat@icom.museum
www.icom.museum
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Preambul
Codul ICOM al eticii pentru muzee a fost elaborat de către Consiliul Internaţional al Muzeelor.
El reprezintă declaraţia de etică pentru muzee la care se referă Statutele ICOM. Codul reflectă
principiile general acceptate de către comunitatea internaţională a muzeelor. Calitatea de
membru ICOM şi plata taxei anuale implică acceptarea Codului ICOM al eticii pentru muzee.
Codul ICOM reprezintă un standard minim pentru muzee. El e prezentat ca o serie de principii
susţinute de linii directoare pentru a obţine un nivel dorit de practică profesională. În unele ţări
sunt definite anumite standarde minime prin legi sau hotărâri de guvern. În altele, ghidarea sau
asumarea unor standarde profesionale minime pot fi sub formă de Acreditări,
Înregistrări sau alte scheme evaluative similare. Acolo unde astfel de standarde nu sunt
definite, îndrumarea poate fi obţinută prin Secretariatul ICOM, un Comitet Naţional al ICOM
sau Comitetul Internaţional ICOM corespunzător. De asemenea, se intenţionează ca naţiunile
şi organizaţiile specializate în legătură cu muzeele să folosească acest Cod ca bază pentru
dezvoltarea de standarde suplimentare.
Introducere
Această ediţie a Codului ICOM al eticii pentru muzee e rezultatul a 6 ani de revizuiri. După o
revizuire completă a Codului ICOM în lumina practicii muzeale contemporane, a apărut în
2001 o versiune revizuită, structurată pe ediţia anterioară. După cum se prevedea atunci, ea a
fost complet restructurată pentru a i se da înfăţişarea şi spiritul profesiunilor muzeale,
bazându-se pe principiile cheie ale practicii profesionale şi cu scopul de a furniza o îndrumare
etică generală. Codul a fost subiectul a 3 perioade de consultări cu membrii şi a fost aprobat
cu ovaţii la a 21-a Adunare Generală a ICOM de la Seul, în 2004.
Întregul etos al documentului e în continuare servirea societăţii, a comunităţii, a publicului şi a
diferiţilor săi constituenţi, precum şi profesionalismul lucrătorilor din muzee. Deşi pe parcursul
documentului accentul cade acum în zone diferite, datorită noii structuri, accentuării punctelor
cheie şi utilizării de paragrafe mai scurte, foarte puţine lucruri sunt în totalitate noi. Elementele
noi apar în paragraful 2.11 şi în principiile subliniate în secţiunile 3, 5 şi 6.
Codul ICOM al eticii pentru muzee furnizează un mijloc de autoreglare profesională într-o zonă
cheie în care legislaţiile naţionale sunt variabile şi departe de a fi coerente. El stabileşte
standarde minime de comportare şi performanţă la care personalul de specialitate al muzeelor
din toată lumea e îndreptăţit să aspire, afirmând în acelaşi timp aşteptări rezonabile ale
publicului de la profesiile muzeale. ICOM a elaborat Etica achiziţiei în 1970 şi Codul eticii
profesionale în 1986. Ediţia de faţă şi versiunea intermediară din 2001 datorează mult acestor
lucrări anterioare. Totuşi, principalul efort de revizuire şi restructurare a revenit membrilor
Comitetului de Etică.
Ca şi documentele precursoare, actualul Cod furnizează un standard minim global, pe care
organizaţiile la nivel naţional şi specialiştii îl pot continua pentru a-l adecva cerinţelor lor
specifice. ICOM încurajează dezvoltarea de coduri etice la nivel naţional şi de specialişti în
acest sens pentru raportarea la noile cerinţe specifice, iar acestea pot fi trimise la
Secretariatul General al ICOM, Maison de l`UNESCO, 1, rue Miollis, 75732 Paris CEDEX 15,
France. secretariat@icom.museum
Geoffrey Lewis
Preşedintele Comitetului de Etică al ICOM (1997-2004)
Preşedinte ICOM (1983-1989)
1.

Muzeele păstrează, interpretează şi promovează patrimoniul natural şi cultural al
omenirii
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Principiu
Muzeele sunt responsabile de patrimoniul natural şi cultural, material şi imaterial. Instituţiile
tutelare şi cele care se ocupă cu direcţiile strategice şi prognozele???? în ceea ce priveşte
muzeele au responsabilitatea primordială de a proteja şi de a promova această moştenire,
precum şi resursele umane, fizice şi financiare disponibile în acest scop.
SITUAŢIA INSTITUŢIONALĂ
– Asigurarea documentării
Instituţia tutelară trebuie să se asigure ca muzeul să aibă un statut scris şi publicat, sau
orice alt document public în conformitate cu legile naţionale, în care să-şi definească
clar statutul legal, misiunea, permanenţa şi natura non-profit a muzeului.
– Declararea misiunii, a obiectivelor şi a politicilor
Instituţia tutelară trebuie să pregătească, să publice şi să se ghideze după o declaraţie
a misiunii, obiectivelor şi politicilor muzeului, precum şi a rolului şi componenţei
instituţiei tutelare.
RESURSE FIZICE
– Premise
Instituţia tutelară trebuie să asigure premisele potrivite şi un mediu adecvat pentru ca muzeul
să-şi îndeplinească funcţiile de bază definite în cadrul misiunii sale.
– Accesul
Instituţia tutelară trebuie să asigure condiţiile necesare astfel încât muzeul şi colecţiile sale să
fie disponibile tuturor în cadrul unui orar rezonabil şi pentru perioade reglementate. O atenţie
deosebită trebuie acordată persoanelor cu nevoi speciale.
– Sănătate şi siguranţă
Instituţia tutelară trebuie să asigure aplicarea standardelor instituţionale de sănătate,
siguranţă şi accesibilitate în cazul personalului său şi al vizitatorilor.
– Protecţia contra dezastrelor
Instituţia tutelară trebuie să dezvolte şi să menţină politici de protejare a publicului şi
personalului, a colecţiilor şi a altor resurse contra dezastrelor naturale sau provocate
de om.
– Cerinţe de securitate
Instituţia tutelară trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat pentru a proteja
colecţiile contra furtului sau deteriorării în cadrul expoziţiilor, prelucrării, depozitării şi
transportului.
– Asigurări
În cazul asigurării colecţiilor, instituţia tutelară trebuie să asigure adecvarea acesteia şi
includerea obiectelor aflate în tranzit sau împrumutate, precum şi alte obiecte care sunt
în responsabilitatea muzeului. E necesar să fie asigurat corespunzător şi materialul
care nu e în proprietatea muzeului.
RESURSE FINACIARE
– Finanţarea
Instituţia tutelară trebuie să se asigure că există suficiente fonduri pentru a realiza şi
continua activităţile muzeului. Toate finanţările trebuiesc fundamentate în mod
profesionist într-un sistem contabil.
1.10-O politică generatoare de venituri
Instituţia tutelară trebuie să aibă o politică scrisă în ce priveşte sursele de venit pe care
le poate genera prin activităţile sale sau pe care le poate accepta din surse exterioare.
Indiferent de sursa de finanţare, muzeele trebuie să menţină controlul asupra
conţinutului şi integrităţii programelor, expoziţiilor şi activităţilor lor. Activităţile
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generatoare de venit nu trebuie să compromită standardele instituţiei sau publicul
acesteia (vezi 6.6).
PERSONALUL
1.11-Politica de angajări
Instituţia tutelară trebuie să se asigure că toate activităţile ce privesc personalul se fac
în concordanţă cu politicile muzeului şi cu procedurile legale.
1.12-Numirea directorului
Directorul muzeului e un post cheie, iar la numirea sa instituţia tutelară trebuie să ţină
cont de cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru eficienţă în acest post. Aceste calităţi
trebuie să includă o capacitate intelectuală şi cunoştinţe profesionale adecvate, precum
şi un nivel etic ridicat.
1.13-Accesul la instituţiile tutelare
Directorul muzeului trebuie să fie direct responsabil şi să aibă acces direct la instituţiile
tutelare relevante.
1.14-Competenţa personalului din muzeu
E necesară angajarea unui personal calificat, cu experienţa necesară pentru a îndeplini
toate responsabilităţile ce-i revin.
1.15-Perfecţionarea personalului
Pentru a menţine o forţă de muncă eficientă, e nevoie de asigurarea de posibilităţi
adecvate pentru continuarea specializării şi dezvoltarea profesională a întregului
personal al muzeului.
1.16-Conflicte etice
Instituţia tutelară nu trebuie să ceară vreodată personalului din muzeu să acţioneze
într-un mod ce ar putea fi considerat în conflict cu prevederile acestui Cod de Etică, ale
oricărei legi naţionale sau ale oricărui cod de etică a specialiştilor.
1.17-Personalul muzeului şi voluntarii
Instituţia tutelară trebuie să aibă o politică scrisă asupra muncii cu voluntarii, care să
promoveze o relaţie pozitivă între aceştia şi personalul muzeului.
1.18-Voluntarii şi etica
Instituţia tutelară trebuie să se asigure că voluntarii cunosc în totalitate Codul ICOM al
eticii pentru muzee şi alte coduri şi legi implicate, atunci când îndeplinesc activităţi cu
muzeul şi personalul.
2.

Muzeele păstrează colecţiile pentru beneficiul/în folosul şi dezvoltarea societăţii

Principiu
Muzeele au datoria să dobândească, să păstreze şi să promoveze colecţiile proprii ca o
contribuţie la salvgardarea patrimoniului natural, cultural şi ştiinţific. Colecţiile lor sunt un
patrimoniu public semnificativ, au o poziţie specială în cadrul legislaţiei şi sunt protejate de
legislaţia internaţională. În cadrul acestei relaţii, e inerentă noţiunea de stewardship, care
include proprietate legală, permanenţă, documentare, accesibilitate şi manipulare
responsabilă.
CONSTITUIREA COLECŢIILOR – in nici un caz dobândirea cum a fost scris !!!!!
2.1 – Politica asupra colecţiilor
Instituţia tutelară pentru fiecare muzeu trebuie să adopte şi să publice o politică scrisă
în privinţa colecţiilor, care să trateze achiziţiile, conservarea (îngrijirea) şi utilizarea
colecţiilor. Această politică trebuie să clarifice poziţia fiecărui material care nu va fi
catalogat, conservat sau expus (vezi 2.7, 2.8).
2.2 – Statut valid/ Statutul valid al proprietăţii
Nu se va achiziţiona prin cumpărare, donaţie, împrumut sau schimb nici un obiect sau
specimen dacă muzeul respectiv nu se asigură că deţine un statut valid. Dovada
proprietăţii legale într-o ţară nu e în mod necesar un statut valid.
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2.3 – Provenienţa
Înainte de achiziţie muzeul trebuie să facă orice efort pentru a se asigura că nici un
obiect sau eşantion oferit pentru cumpărare, donaţie, împrumut sau schimb nu a fost
obţinut ilegal în ţara sa de origine sau exportat ilegal din aceasta sau din altă ţară
intermediară în care ar fi putut fi deţinut legal (inclusiv ţara în care funcţionează muzeul
respectiv). În acest sens trebuie stabilită întreaga istorie a bunului respectiv începând
cu descoperirea sau producerea lui.
2.4 – Obiecte şi eşantioane/probe provenite din activităţi de teren neautorizate sau
neştiinţifice
Muzeele nu trebuie să dobândească obiecte când există motive întemeiate să
considere că obţinerea acestora a implicat activităţi în teren neautorizate sau
neştiiinţifice, distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor, a siturilor
arheologice sau geologice, sau a speciilor şi habitatelor naturale. De asemenea, nu
trebuie să se facă achiziţii dacă nu s-au putut anunţa descoperirile respective către
proprietarul sau locuitorul terenului, precum şi către autorităţile implicate în astfel de
cazuri.
2.5 – Materiale sensibile din punct de vedere cultural
Colecţiile de rămăşiţe umane şi materialele cu semnificaţii sacre se achiziţionează doar
dacă pot fi depozitate în siguranţă şi îngrijite cu respect. Aceasta trebuie să se facă
într-o manieră concordantă cu standardele profesionale, interesele şi credinţele
membrilor comunităţii şi ai grupurilor etnice sau religioase din care provin obiectele,
atunci când există informaţii în acest sens (vezi şi 3.7, 4.3).
2.6 – Eşantioane/probe biologice sau geologice protejate
Muzeele nu trebuie să achiziţioneze specimene biologice sau geologice care au fost
colectate, vândute sau transferate în alt mod în contravenţie cu legile sau tratatele
locale, naţionale, regionale sau internaţionale referitoare la protecţia florei şi faunei sau
la conservarea istoriei naturale.
2.7 – Colecţii de specimene vii
Când colecţiile includ specimene botanice sau zoologice vii, trebuie să se acorde o
consideraţie specială mediului natural şi social din care provin acestea, precum şi
legilor şi tratatelor locale, naţionale, regionale sau internaţionale referitoare la protecţia
florei şi faunei sau la conservarea istoriei naturale.
2.8 – Colecţii de obiecte în funcţionare
Politica asupra colecţiilor poate include consideraţii speciale pentru anumite tipuri de
colecţii cu obiecte în funcţionare, caz în care se pune accentul mai mult pe păstrarea
procesului cultural, ştiinţific sau tehnic decât pe obiectul ca atare, sau când obiectele şi
specimenele sunt asamblate pentru manevrare constantă sau în scopuri didactice.
2.9 – Achiziţii în afara politicii de achiziţie a bunurilor culturale
Achiziţionarea de obiecte sau specimene în afara politicii declarate a muzeului trebuie
să se facă numai în circumstanţe excepţionale. Instituţia tutelară trebuie să ia în
considerare opiniile de specialitate disponibile şi poziţiile tuturor părţilor interesate.
Aceasta va include semnificaţia obiectului sau a eşantionului/probei/specimenului,
inclusiv contextul acestuia în patrimoniul cultural sau natural, precum şi interesele
speciale ale altor muzee ce colectează acest tip de material. Totuşi, chiar şi în aceste
circumstanţe, nu se vor colecţiona obiecte fără un statut valid (vezi şi 3.4).
2.10 – Achiziţii oferite de către membri ai instituţiei tutelare sau de către personalul
muzeului
Se impune o atenţie deosebită în cazul oricărui obiect oferit prin vânzare, donaţie sau
sponsorizare de către membri ai instituţiilor tutelare, personalul muzeului, familiile
acestora sau persoane aflate în strânse legături cu aceştia.
2.11 – Depozite ale obiectelor cu statut juridic incert
Acest Cod Etic permite muzeului să funcţioneze ca depozit autorizat pentru
eşantioane/probe/specimene sau obiecte cu provenienţă necunoscută, colectate ilicit
sau recuperate din teritoriul asupra căruia are responsabilitate legală.
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DESFIINŢAREA COLECŢIILOR
2.12 – Autorizarea legală sau de alt tip pentru înstrăinarea colecţiilor
În cazul în care muzeul are autorizarea legală de a scoate bunuri din colecţii sau a
dobândit obiecte susceptibile de a fi scoase din colecţie, trebuiesc respectate în
totalitate prevederile şi procedurile legale sau de alt tip pentru astfel de cazuri. În cazul
în care achiziţia iniţială s-a făcut cu anumite condiţii sau alte restricţii, acestea trebuiesc
respectate, dacă nu se poate demonstra clar că respectarea lor e imposibilă sau ar
produce prejucidii substanţiale instituţiei (dacă e necesar, se poate căuta susţinerea
unei astfel de poziţii prin proceduri judiciare).
2.13 – Sistarea accesului la colecţiile muzeului
Scoaterea unui obiect sau specimen dintr-o colecţie muzeală se face numai având o
înţelegere completă a semnificaţiei sale, a caracterului său (dacă poate fi înnoit sau
nu), a statutului legal şi a oricărei scăderi a gradului de încredere a publicului ca
urmare a unei astfel de acţiuni.
2.14 – Responsabilitatea pentru sistarea accesului
Decizia de a sista accesul la colecţii trebuie să fie responsabilitatea comună a instituţiei
tutelare, a directorului muzeului şi a curatorului colecţiei implicate. În cazul colecţiilor de
obiecte în funcţionare pot interveni cerinţe speciale (vezi 2.7, 2.8).
2.15 – Scoaterea obiectelor din colecţii
Fiecare muzeu trebuie să aibă o politică prin care să definească metode autorizate de
scoatere definitivă a unui obiect din colecţie, prin donaţie, transfer, schimb, vânzare,
repatriere sau distrugere şi care să permită transferarea statutului său nerestricţionat
către orice entitate care îl primeşte. Trebuie păstrate evidenţe complete ale tuturor
deciziilor de restricţionare a accesului, a obiectelor implicate şi a scoaterii obiectelor din
colecţii. Se subînţelege că un obiect cu acces restricţionat va fi întâi oferit cu prioritate
altui muzeu.
2.16 – Veniturile din înstrăinarea colecţiilor
Colecţiile muzeale se păstrează în folosul publicului şi nu pot fi considerate sursă de
profit. Fondurile sau compensaţiile primite ca urmare a sistării accesului şi a scoaterii
obiectelor şi specimenelor din colecţiile muzeale vor fi utilizate numai în beneficiul
colecţiei respective, de obicei la achiziţii pentru aceeaşi colecţie.
2.17 – Cumpărarea colecţiilor la care s-a sistat accesul
Personalului muzeului, membrilor instituţiei tutelare, familiilor sau persoanelor aflate în
strânse legături cu aceştia nu li se permite să cumpere obiecte la care s-a sistat
accesul, dacă acestea fac parte dintr-o colecţie de care sunt responsabili.
PROTEJAREA COLECŢIILOR
2.18 – Continuitatea colecţiei
Muzeul trebuie să stabilească şi să aplice politici care să asigure disponibilitatea pentru
uzul curent şi transmiterea în siguranţă către generaţiile viitoare într-o stare cât mai
bună şi funcţionabilă, a colecţiilor sale (permanente şi temporare), precum şi a
informaţiilor asociate, înregistrate adecvat, ţinând cont de nivelul actual de cunoştinţe şi
resurse.
2.19 – Delegarea responsabilităţilor asupra colecţiilor
Responsabilităţile profesionale implicând protejarea colecţiilor trebuie încredinţate unor
persoane cu cunoştinţe şi deprinderi potrivite sau care sunt supravegheate adecvat.
2.20 – Documentarea colecţiilor
Colecţiile muzeale trebuie documentate conform standardelor profesionale acceptate.
O astfel de documentaţie va include elemente de identificare, o descriere completă a
fiecărui bun cultural, a asociaţiilor, provenienţei, a stării de conservare, a tratamentelor
ce au avut loc asupra sa şi a locaţiei sale actuale. Aceste date se vor ţine într-un mediu
sigur şi prin intermediul unor sisteme care să asigure accesul la informaţii al
personalului din muzeu şi a altor utilizatori autorizaţi.
2.21 – Protejarea contra dezastrelor
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Se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării politicilor pentru protejarea colecţiilor în
timpul conflictelor armate şi a altor dezastre naturale sau provocate de om.
2.22 – Securitatea colecţiilor şi a informaţiilor asociate acestora
Muzeul va exercita un control sever cu scopul de a preveni situaţiile în care informaţiile
despre colecţii sunt puse la dispoziţia publicului, astfel încât să se evite dezvăluirea
unor informaţii sensibile referitoare la personal sau informaţii conexe confidenţiale.
2.23 – Conservarea preventivă
Conservarea preventivă e un element important al politicii muzeului şi al protejării
colecţiilor. Crearea şi menţinerea unui mediu protectiv pentru colecţiile avute în grijă, fie
că sunt în depozit, expuse sau în tranzit, fiind o responsabilitate esenţială a
specialiştilor din muzeu.
2.24 – Conservarea şi restaurarea colecţiilor
Muzeul va monitoriza atent starea colecţiilor pentru a determina dacă un obiect sau
eşantion/probă/specimen necesită conservare sau restaurare. Scopul principal trebuie
să fie stabilizarea obiectului sau a specimenului respectiv. Orice procedură de
conservare va fi documentată şi cât mai reversibilă posibil, iar orice modificări vor fi
distinct observabile faţă de părţile originale ale obiectului sau specimenului.
2.25 – Îngrijirea animalelor vii
Un muzeu care păstrează animale vii îşi va asuma deplina răspundere pentru
sănătatea şi starea bună a acestora. Muzeul trebuie să elaboreze şi să implementeze
un cod de siguranţă pentru protecţia personalului şi a vizitatorilor, precum şi a
animalelor, aprobat de un expert veterinar. Modificările genetice vor fi clar identificabile.
2.26 – Utilizarea personală a colecţiilor muzeale
Personalului muzeului, membrilor instituţiei tutelare, familiilor acestora cât şi
persoanelor aflate în strânse legături cu aceştia, precum şi altor persoane, nu li se
permite exproprierea de bunuri din colecţiile muzeului pentru uz personal, chiar şi
temporar.
3.
Muzeele deţin dovezile primare pentru stabilirea şi dezvoltarea cunoştinţelor
ştiinţifice legate de colecţiile sale
Principiu
Muzeele au responsabilităţi specifice pentru păstrarea, accesibilitatea şi interpretarea dovezilor
primare colectate şi deţinute în colecţiile lor.
EVIDENŢA PRIMARĂ
3.1 – Colecţiile ca dovezi primare
Politica muzeului în privinţa colecţiilor trebuie să indice clar semnificaţia acestora ca
dovezi primare. Această politică nu va fi guvernată doar de tendinţele de idei sau de
utilizările lor în muzeu în momentul respectiv.
3.2 – Accesul la colecţii
Muzeele au o răspundere specială în a permite accesul cât mai liber posibil la colecţii şi
la toate informaţiile relevante disponibile, ţinând cont de restricţiile din motive de
confidenţialitate sau securitate.
COLECTAREA ŞI CERCETAREA MUZEALĂ
3.3 – Colectarea pe teren
Muzeele care fac colectare pe teren trebuie să elaboreze politici în concordanţă cu
standardele academice, precum şi cu legile şi tratatele naţionale şi internaţionale în
domeniu. Munca pe teren se va desfăşura numai cu respect şi consideraţie faţă de
viziunile comunităţilor locale, resursele lor de mediu, practicile lor culturale şi va include
eforturi de a asigura patrimoniul lor culturală şi naturală.
3.4 – Colectări excepţionale de dovezi primare
În cazuri excepţionale, un bun cultural fără provenienţă cunoscută poate avea o
contribuţie implicită atât de deosebită la cunoaştere încât păstrarea lui ar fi în interesul
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publicului. Acceptarea unui astfel de bun într-o colecţie muzeală va fi subiectul deciziei
specialiştilor din domeniul respectiv şi se va face fără prejudicii la nivel naţional sau
internaţional (vezi şi 2.11).
3.5 – Cercetarea
Cercetarea efectuată de către personalul muzeului se va corela cu misiunea şi
obiectivele muzeului respectiv şi se va conforma cu practicile legale, etice şi academice
stabilite.
3.6 – Analizele distructive
Când se întreprind tehnici analitice distructive, vor fi incluse printre înregistrările
permanente legate de obiectul respectiv, precum şi înregistrarea completă a
materialului analizat, rezultatul analizei şi cercetările derivate, inclusiv publicaţiile în
acest sens.
3.7 – Rămăşiţele umane şi materialele cu semnificaţii sacre
Cercetarea rămăşiţelor omeneşti şi a materialelor cu semnificaţii sacre trebuie
efectuată conform cu standardele profesionale, iar în cazul în care sunt cunoscute, se
va ţine cont şi de interesele şi credinţele comunităţii sau ale grupului etnic sau religios
din care provin obiectele (vezi şi 2.5, 4.3).
3.8 – Rezervarea dreptului de a cerceta materialele
Atunci când personalul muzeului pregăteşte materialul pentru o prezentare sau pentru
a documenta investigaţiile din teren trebuie să existe un acord clar cu muzeul în
privinţa tuturor drepturilor legate de acea activitate.
3.9 – Împărtăşirea experienţei
Specialiştii din muzee au obligaţia să-şi împărtăşească experienţa şi cunoştinţele cu colegii,
cercetătorii şi studenţii din domeniile respective. Ei trebuie să-i respecte şi să-i recunoască pe
cei de la care au învăţat şi să transmită mai departe progresele tehnicilor şi experienţa lor în
beneficiul altora.
3.10 – Cooperarea dintre muzee şi alte instituţii
Personalul muzeelor trebuie să recunoască şi să susţină nevoia de cooperare şi
consultare între instituţiile cu interese şi practici de colectare similare. Aceasta se aplică
în special la instituţiile de învăţământ superior şi la anumite servicii publice în cazul
cărora cercetarea poate genera colecţii importante pentru care nu există securitate pe
termen lung.
4.
Muzeele contribuie la cunoaşterea, dezvoltarea şi gestionarea patrimoniului
natural şi cultural
Principiu
Muzeele au o datorie importantă în a-şi dezvolta rolul educaţional şi în a atrage un public mai
larg din cadrul comunităţii, al localităţii sau al grupului pe care îl deservesc. Interacţiunea cu
comunitatea din care face parte şi promovarea patrimoniului acesteia e parte integrantă a
rolului educaţional al muzeului.
MANIFESTĂRILE/EVENIMENTELE ŞI EXPOZIŢIILE
4.1 – Manifestările, evenimentele, expoziţiile şi activităţile speciale
Expoziţiile temporare, fie că sunt prezente în mod tradiţional sau pe suport electronic,
trebuie să fie în concordanţă cu misiunea, politica şi scopul declarat al muzeului. Ele nu
vor face compromisuri în privinţa calităţii sau a conservării colecţiilor.
4.2 – Interpretarea exponatelor
Muzeele trebuie să se asigure că informaţiile prezentate în expoziţii sunt bine
fundamentate, corecte şi acordă consideraţia corespunzătoare grupurilor sau
credinţelor reprezentate.
4.3 – Expunerea pieselor/obiectelor „sensibile”
Rămăşiţele umane şi materialele cu semnificaţii sacre trebuiesc expuse într-o manieră
proprie standardelor profesionale şi, în caz că sunt cunoscute, luând în considerare
interesele şi credinţele membrilor comunităţilor sau grupurilor etnice sau religioase din
care provin obiectele. Acestea trebuiesc prezentate cu mult tact şi respect faţă de
sentimentele de demnitate omenească ale tuturor popoarelor.
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4.4 – Retragerea obiectelor/pieselor din expunerea publică
Cererile din partea comunităţilor din care provin rămăşiţe omeneşti sau materiale cu
semnificaţii sacre ca acestea să fie scoase de la expunere publică trebuie tratate cu
respect şi grijă. De asemenea, cererile de returnare a unor astfel de materiale vor fi
tratate similar. Politicile muzeului trebuie să definească în mod clar procedura de
răspuns la astfel de cereri.
4.5 – Expunerea materialelor cu provenienţă necunoscută
Muzeele vor evita expunerea sau alte utilizări ale materialelor cu origine controversată
sau provenienţă necunoscută. Ele trebuie să fie conştiente că expunerea sau utilizarea
unor astfel de obiecte poate contribui la comerţul ilicit cu bunuri culturale.
ALTE RESURSE
4.6 – Publicaţii
Informaţiile publicate de muzeu, indiferent de mijloace, vor fi bine fundamentate,
corecte şi vor acorda consideraţie disciplinelor, societăţilor şi concepţiilor prezentate.
Publicaţiile muzeului nu trebuie să facă compromisuri faţă de standardele instituţiei.
4.7 – Reproduceri
Atunci când se fac replici, reproduceri sau copii ale bunurilor din colecţii, muzeele vor
respecta integritatea originalului. Toate aceste copii trebuie semnalate permanent ca
facsimile.
5. Resursele muzeelor oferă publicului posibilitatea oferirii de alte servicii şi
beneficii auxiliare publicului
Principiu
Muzeele utilizează o mare varietate de specializări, abilităţi şi resurse materiale, care au
aplicaţii mult mai largi decât în muzeu. Aceasta poate duce la folosirea în comun a resurselor
sau la asigurarea de servicii, ca extensii ale activităţilor muzeului. Ele trebuie organizate astfel
încât să nu afecteze misiunea declarată a muzeului.
SERVICII DE IDENTIFICARE
5.1 – Identificarea obiectelor dobândite ilegal sau ilicit
Atunci când muzeele asigură identificarea bunurilor ca serviciu, ele nu trebuie să
acţioneze în nici un mod ce ar sugera că beneficiază direct sau indirect de pe urma
acestui serviciu. Identificarea şi autentificarea obiectelor despre care se crede sau se
bănuieşte că au fost dobândite, transferate, importate sau exportate ilegal sau ilicit nu
se va face publică înainte de anunţarea autorităţilor competente.
5.2 – Autentificarea şi evaluarea (expertiza)
Evaluările se pot face cu scopul asigurării colecţiilor muzeului. Opiniile asupra valorii în
bani a altor obiecte trebuie emise numai la cererea oficială din partea altor muzee, a
autorităţilor judiciare sau guvernamentale competente sau a altor autorităţi publice
răspunzătoare în domeniu. Totuşi, dacă beneficiarul evaluării unui obiect sau
eşantion/probă e chiar muzeul, aceasta se va face independent.
6. Muzeele colaborează strâns cu comunităţile din care provin colecţiile şi deservesc
aceste comunităţi
Principiu
Colecţiile muzeale reflectă patrimoniul cultural şi natural al comunităţilor din care au provenit.
Ca atare, ele au o caracteristică dincolo de simpla proprietate, ceea ce poate include afinităţi
puternice cu identitatea naţională, regională, locală, etnică, religioasă sau politică. De aceea, e
important ca politica muzeului să răspundă la aceste situaţii.
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ORIGINEA COLECŢIILOR
6.1 – Cooperarea
Muzeele trebuie să promoveze împărtăşirea cunoştinţelor,a documentărilor şi a
cercetării colecţiilor cu alte muzee şi cu organizaţiile culturale din ţările şi comunităţile
de origine ale acestor colecţii. Trebuie explorată posibilitatea dezvoltării de parteneriate
cu muzee din ţări sau zone care au pierdut o parte semnificativă a patrimoniului lor.
6.2 – Retrocedarea proprietăţilor/bunurilor culturale
Muzeele trebuie să fie pregătite să iniţieze dialoguri pentru retrocedarea proprietăţilor
culturale către ţara sau poporul din care provin acestea. Aceasta se va face într-o
manieră imparţială, pe baza principiilor ştiiinţifice, profesionale şi umanitare, precum şi
a legislaţiei locale, naţionale şi internaţionale din domeniu, de preferinţă prin acţiuni la
nivel guvernamental sau politic.
6.3 – Restituirea proprietăţilor/bunurilor culturale
În cazul în care o ţară sau un popor solicită retrocedarea unui obiect sau specimen
care se poate demonstra că a fost exportat sau transferat prin violarea principiilor şi
convenţiilor internaţionale şi naţionale şi că e o parte a patrimoniului cultural sau
natural al acelei ţări sau a acelui popor, muzeul implicat trabuie să întreprindă rapid
măsurile necesare pentru a coopera în vederea returnării, dacă legea îi permite.
6.4 – Bunurile culturale provenite dintr-o ţară ocupată
Muzeele trebuie să se abţină de la a cumpăra sau a dobândi în alt mod obiecte
culturale dintr-un teritoriu ocupat şi vor respecta în totalitate legile şi convenţiile ce
reglementează importul, exportul şi transferul materialelor culturale sau naturale.
RESPECT PENTRU COMUNITATEA DESERVITĂ
6.5 – Comunităţile contemporane
Atunci când activităţile muzeului implică o comunitate contemporană sau patrimoniul
acesteia, achiziţiile se vor face numai pe baza informării şi a consimţământului reciproc,
fără exploatarea deţinătorului sau a informatorului. Respectul faţă de dorinţele
comunităţii implicate trebuie să fie fundamental.
6.6 – Finanţarea activităţilor comunităţii
Atunci când se caută finanţare pentru activităţile care implică comunităţi contemporane,
nu trebuie afectate interesele acestora (vezi 1.10).
6.7 – Utilizarea colecţiilor comunităţilor contemporane
Utilizarea de către muzeu a colecţiilor comunităţilor contemporane necesită respect
pentru demnitatea umană, tradiţiile şi civilizaţiile care folosesc materialele respective.
Astfel de colecţii trebuie utilizate pentru a promova bunăstarea oamenilor, dezvoltarea
socială, toleranţa şi respectul prin susţinerea exprimărilor multisociale, multiculturale şi
multi-lingvistice.
6.8 – Susţinerea organizaţiilor din cadrul comunităţii
Muzeele trebuie să creeeze un mediu favorabil pentru susţinerea comunităţii (de ex.
Prietenii muzeului şi alte organizaţii de susţinere), să recunoască contribuţia acestora
şi să promoveze o relaţie armonioasă între comunitate şi personalul muzeului.
7.

Muzeele acţionează într-un cadru legal

Principiu
Muzeele trebuie să se conformeze în totalitate legislaţiei şi tratatelor internaţionale, regionale,
naţionale şi locale. În plus, instituţia tutelară trebuie să se conformeze tuturor convenţiilor sau
condiţiilor legale referitoare la orice aspect al muzeului, al colecţiilor şi activităţilor sale.
CADRUL LEGAL
7.1 – Legislaţia naţională şi locală
Muzeele trebuie să se conformeze tuturor legilor naţionale şi locale şi să respecte
legislaţia altor state dacă interferează cu activităţile sale.
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7.2 – Legislaţia internaţională
Politica muzeului trebuie să recunoască următoarele convenţii internaţionale,
considerate ca fiind norme în interpretarea Codului ICOM al eticii pentru muzee.
• Convenţia pentru protejarea bunurilor culturale în caz de conflict armat (Convenţia
de la Haga, primul protocol din 1954 şi al doilea protocol din 1999).
• Convenţia privind mijloacele de combatere şi prevenire a importului, exportului şi
transferului ilicit al bunurilor culturale (UNESCO, 1970).
• Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de floră şi faună periclitate
(Washington, 1973).
• Convenţia privind diversităţile biologice (ONU, 1992).
• Convenţia privind bunurile culturale furate sau exportate ilicit (UNIDROIT, 1995).
• Convenţia privind patrimoniul cultural subacvatic (UNESCO, 2001).
• Convenţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (UNESCO, 2003).
•
8.
Muzeele acţionează într-o manieră profesionistă
Principiu
Specialiştii din muzee trebuie să respecte standardele şi legile şi să menţină demnitatea şi
onoarea profesiunii lor. Ei trebuie să protejeze publicul de orice activitate profesională ilegală
sau lipsită de etică. Se va folosi orice ocazie pentru a informa şi educa publicul asupra
scopurilor, obiectivelor şi aspiraţiilor profesionale de a dezvolta o mai bună înţelegere a
publicului asupra contribuţiilor muzeelor faţă de societate.
CONDUITA PROFESIONALĂ
8.1 – Cunoaşterea legislaţiei în vigoare
Toţi specialiştii din muzeu trebuie să fie familiarizaţi cu legislaţia internaţională,
naţională şi locală relevantă şi cu condiţiile de aplicare a ei. Ei trebuie să evite situaţiile
ce pot fi interpretate drept comportament inadecvat.
8.2 – Responsabilitatea profesională
Specialiştii din muzee au obligaţia să respecte politicile şi procedurile instituţiei în care
lucrează. Totuşi, ei pot obiecta la practici percepute ca dăunătoare muzeului,
profesiunii sau unor chestiuni de etică profesională.
8.3 – Conduita profesională
Loialitatea faţă de colegi şi faţă de muzeul la care lucrează e o responsabilitate
profesională importantă şi trebuie să se bazeze pe principiile etice fundamentale
aplicabile profesiunii respective în întregul ei.
Aceste principii trebuie să se conformeze termenilor din Codul ICOM al eticii pentru
muzee şi să ţină cont de orice alte coduri sau politici relevante pentru activităţile
muzeale.
8.4 – Responsabilităţi academice şi ştiinţifice
Specialiştii din muzee trebuie să promoveze investigarea, păstrarea şi utilizarea
informaţiilor inerente colecţiilor. De aceea, ei trebuie să se abţină de la orice activitate
sau conjunctură ce ar putea provoca pierderea unor astfel de informaţii academice sau
ştiinţifice.
8.5 – Traficul ilicit
Specialiştii din muzee nu trebuie să susţină, direct sau indirect, traficul ilicit cu
proprietăţi naturale sau culturale.
8.6 – Confidenţialitatea
Specialiştii din muzee trebuie să protejeze informaţiile confidenţiale obţinute prin
activitatea lor. În plus, informaţiile despre bunurile aduse muzeului pentru identificare
sunt confidenţiale şi nu trebuie publicate sau comunicate altei instituţii sau persoane
fără o autorizare specifică din partea proprietarului.
8.7 – Securitatea muzeelor şi colecţiilor
Personalul muzeului va păstra stricta confidenţialitate asupra informaţiilor despre
securitatea muzeului sau a colecţiilor particulare, precum şi a locaţiilor vizitate în cadrul
obligaţiilor oficiale.
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8.8 – Excepţie la obligaţia de confidenţialitate
Confidenţialitatea nu se aplică la obligaţia legală de a sprijini poliţia sau alte autorităţi
competente în investigarea unor posibile cazuri de proprietăţi furate, dobândite ilicit sau
transferate ilegal.
8.9 – Independenţa personalului
Specialiştii din cadrul unei profesiuni au dreptul la un anumit grad de independenţă, dar
ei trebuie să înţeleagă că nici o afacere privată sau interes profesional nu pot fi în
întregime separate de instituţia la care lucrează.
8.10 – Relaţii profesionale
Specialiştii din muzee constituie reţele de lucru cu numeroase alte persoane din cadrul
şi din afara muzeului la care lucrează. Ei trebuie să-şi presteze eficient şi la înalte
standarde serviciile profesionale către alţii.
8.11 - Consultanţa profesională
Consultarea altor colegi din cadrul şi din afara muzeului la care lucrează e o
responsabilitate profesională atunci când expertizele disponibile în muzeu sunt
insuficiente pentru a asigura decizii corecte.
CONFLICTE DE INTERESE
8.12 – Cadouri, favoruri, împrumuturi sau alte beneficii personale
Angajaţii muzeului nu trebuie să accepte cadouri, favoruri, împrumuturi sau alte
beneficii personale care le-ar putea fi oferite în strânsă legătură cu îndatoririle lor faţă
de muzeu. O anumită curtoazie profesională poate include oferirea şi primirea de
cadouri, dar aceasta trebuie să aibă loc întotdeauna în numele instituţiei implicate.
8.13 – Angajări în afara muzeului sau interese de afaceri
Specialiştii muzeului, deşi au dreptul la un anumit grad de independenţă personală,
trebuie să înţeleagă că nici o afacere privată sau interes profesional nu pot fi complet
separate de instituţia angajatoare. Ei nu-şi vor asuma alte angajamente plătite şi nu vor
accepta comenzi din afară dacă acestea sunt în conflict sau pot fi considerate ca fiind
în conflict cu interesele muzeului.
8.14 – Tranzacţii cu patrimoniul natural sau cultural
Specialiştii din muzeu nu trebuie să participe direct sau indirect la tranzacţionarea
(cumpărarea şi vinderea pentru obţinere de profit) a patrimoniului natural sau cultural.
8.15 – Interacţiunea cu dealerii
Specialiştii din muzee nu trebuie să accepte nici un cadou, nici o formă de ospitalitate
sau altă formă de răsplată din partea unui dealer, licitator sau a altei persoane, drept
sugestie pentru a cumpăra sau a scoate bunuri din muzeu, pentru a întreprinde sau
pentru a nu întreprinde acţiuni oficiale. Mai mult, un specialist de muzeu nu va
recomanda nici unei persoane din public un anume dealer sau licitator.
8.16 – Colecţionarea privată
Specialiştii din muzee nu trebuie să-şi concureze instituţia la dobândirea de obiecte sau
în orice altă activitate personală de colecţionare. Trebuie formulat şi respectat întocmai
un angajament în privinţa colecţiilor particulare între specialist şi instituţia tutelară.
8.17 – Utilizarea numelui şi siglei ICOM
Numele, acronimul sau sigla organizaţiei nu pot fi folosite pentru a promova sau a
susţine o activitate sau un produs cu scopul obţinerii de profit.
8.18 – Alte conflicte de interese
Dacă apar orice alte conflicte de interese între o persoană şi muzeu, interesele
muzeului trebuie să prevaleze.
Glosar
Evaluare
Autentificarea şi stabilirea valorii unui obiect sau specimen. În unele ţări, termenul e folosit
pentru estimarea independentă a unei propuneri de sponsorizare în vederea anumitor facilităţi
fiscale.
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Conflict de interese
Existenţa unui interes personal sau privat ce dă naştere la o imcompatibilitate de principii într-o
situaţie de muncă, restricţionând sau părând că restricţionează obiectivitatea luării deciziilor.
Conservator-restaurator
Personal al muzeului sau independent, competent în efectuarea de examinări tehnice, în
păstrarea, conservarea şi restaurarea proprietăţilor culturale (pentru informaţii suplimentare,
vezi ICOM News, vol. 39, nr. 1, 1986, p. 5-6).
Patrimoniu cultural
Orice obiect sau concept despre care se consideră că are o semnificaţie estetică, istorică,
ştiinţifică sau spirituală.
Dealing (comerţ)
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri în folosul personal sau al unei instituţii.
Instituţie tutelară
Persoanele sau organizaţiile definite prin legislaţia de funcţionare a muzeului ca fiind
responsabile pentru continuitatea, dezvoltarea strategică şi finanţarea acestuia.
Activităţi generatorare de venituri
Activităţi al căror scop e obţinerea de câştig sau profit financiar în beneficiul instituţiei.
Statut legal (legal title)
Dreptul legal la deţinere sau proprietate în statul luat în considerare.
Standard minim
Un standard la care se presupune în mod rezonabil că aspiră toate muzeele şi personalul
muzeelor. Unele ţări au definiţii proprii ale standardelor minime.
Muzeu
(termenii muzeu şi specialist de muzeu sunt definiţii provizorii, pentru uzul şi interpretarea
Codului ICOM al eticii pentru muzee. Definiţiile pentru muzeu şi specialişti de muzeu folosite în
Statutele ICOM rămân valide până ce se încheie revizuirea acelui document)
Muzeul e o instituţie non-profit, permanent în serviciul societăţii şi al dezvoltării acesteia,
deschisă publicului, care achiziţionează, conservă, cercetează, comunică şi expune, în scopul
studiului, educaţiei şi divertismentului, dovezile materiale şi imateriale referitoare la oameni şi
la mediul acestora.
Specialist de muzeu
Dintre specialiştii de muzeu face parte personalul plătit sau neplătit al muzeelor sau al
instituţiilor definite în articolul 2, paragrafele 1 şi 2, al Statutelor ICOM, care au beneficiat de
pegătire specializată sau posedă o experienţă practică echivalentă în orice domeniu relevant
la managementul şi operaţiunile întreprinse de un muzeu, precum şi persoane independente
ce respectă Codul ICOM al eticii pentru muzee şi lucrează pentru muzee sau instituţiile definite
în Statute ca mai sus, dar nu şi persoanele care promovează sau tranzacţionează produse
comerciale şi echipamente necesare muzeelor şi serviciilor oferite de muzee.
Patrimoniu natural
Orice obiect, fenomen sau concept natural care se consideră că are semnificaţie ştiinţifică sau
e o manifestare spirituală.
Organizaţie non-profit
O organizaţie constituită legal ale cărei venituri (inclusiv orice suplus sau profit) sunt folosite
numai în beneficiul acelei organizaţii sau al activităţilor acesteia. Termenul non-profit are
aceeaşi semnificaţie.
Provenienţă
Istoria completă a deţinerii unui bun din momentul descoperirii sau creării sale până în prezent,
prin intermediul căreia se determină autenticitatea şi proprietatea acestuia.
Statut valid (valid title)
Drept indiscutabil de proprietate, fundamentat de istoria completă a provenienţei bunului
respectiv din momentul descoperirii sau producerii lui.
Traducere Mircea Dumitrescu
(Traducere revizuită de Mihaela Mănărăzan)
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Standardul ocupațional pentru ocupația de muzeograf
Nu fiţi prea mult interesaţi de “ceea ce faceţi”!
Fiţi interesaţi de “ce obtineţi” în schimb!
Competenţa în orice domeniu de activitate sau profesie înseamnă o sumă a activităţilor pe
care le efectuăm, asociate cu rezultatele acestor activităţi. Aşadar, competentele = activitate +
rezultat asociat. De altfel, în întreg procesul de derulare a activităţilor noastre, rezulatatul în
orice activitate/profesie/meserie este cel evaluat prin aplicarea unui etalon calitativ. În orice
standard ocupaţional se precizează totodată şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor
cuprinse într-o ocupaţie.
În sens larg, analizând noţiunea de a fi competent, aceasta cuprinde, într-un minimorum set,
pentru profesia de muzeograf următoarele cerinţe:
•
•
•
•
•
•
•
•

a aplica cunoştinţe de specialitate
a folosi deprinderi specifice
a analiza şi a lua decizii
a folosi creativitatea
a lucra cu alţii ca membru al unei echipe
a comunica eficient
a te adapta la mediul de muncă specific
a face faţă situaţiilor neprevăzute

Pentru înţelegerea cât mai clară a importanţei standardului pentru ocupaţia de muzeograf, ţi
mai ales a importanţei sale în pregătirea şi dezvoltarea profesională individului în această
ocupaţie, subliniem că există 3 seturi esenţiale care compun ansamblul necesar înţelegerii
întregului proces complex derulat în instituţia muzeală, respectiv 3 unităţi mari de competenţă,
care acoperă cele 3 paliere – competenţe FUNDAMENTALE, GENERALE şi SPECIFICE
OCUPAŢIEI.

Arborele standardului pentru ocupaţia de muzeograf, conform ICOM
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Descrierea ocupaţiei muzeograf
Muzeograful este specialistul care constituie, dezvoltă, administrează, cercetează, protejează,
evaluează şi clasează patrimoniul muzeal.
Muzeografii pun în valoare patrimoniul muzeal prin expunere publică, în scopul cunoaşterii,
educării şi recreării publicului.
Patrimoniul muzeal reprezintă totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter
patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice asupra unor bunuri aflate în
proprietate publică şi/sau privată. Pentru scopurile acestui standard ocupaţional nu intră în
categoria patrimoniului muzeal bunurile fără valoare culturală.
Muzeografii sunt responsabili de patrimoniul natural, cultural, material şi imaterial pe care îl
gestionează, cercetează, promovează şi îl valorifică în diverse maniere.
Patrimoniul cultural naţional este alcătuit din bunuri cu valoare deosebită sau excepţională,
istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară,
cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică,
reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta,
ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti la civilizaţia universală.
Aceste bunuri pot fi: documente istorice, audiovizuale, lucrări de artă, monede, timbre,
minerale, piese de îmbrăcăminte, hărţi etc.
Muzeografii constituie, cercetează, realizează evidenţa, documentarea, protejarea şi
dezvoltarea patrimoniului propriu instituţiei muzeale căreia aparţin.
Muzeografii organizează şi supraveghează aranjarea, catalogarea şi expunerea colecţiilor, le
studiază împreună cu alţi specialişti, le menţin în condiţii corespunzătoare împreună cu
personalul auxiliar din muzee şi le aduc la cunoştinţa publicului larg.
Muzeografii coordonează sau participă la realizarea de programe educative, cum ar fi
workshop-uri, conferinţe sau vizite ghidate în colecţii pentru a atrage un public mai larg din
cadrul comunităţii, localităţii sau al grupului pe care îl deservesc intrând în interacţiune cu
comunitatea din care fac parte şi promovând patrimoniul acesteia în concordanţă cu rolul
educaţional al muzeului.
Muzeografii constituie colecţiile/patrimoniul prin achiziţii (libere, forţate, condiţionate), donaţii
(libere, cu sarcini), colectări din teren, schimburi inter-muzeale.
Muzeografii sunt specializaţi într-o anumită disciplină, cum ar fi artă, paleontologie, botanică,
istorie etc., în concordanţă cu natura colecţiilor gestionate.
Un muzeograf are ca atribuţie principală menţinerea colecţiei sau alte activităţi prevăzute
expres în fişa postului său. De asemenea el colaborează cu alţi muzeografi pentru realizarea
de programe cultural-educative sau alte activităţi conform politicii instituţiei muzeale.
Condiţiile de lucru ale muzeografilor variază, petrecând mult timp lucrând cu publicul, furnizând
asistenţă şi servicii educative, sau menţinând relaţii cu mass - media sau alte persoane şi
instituţii externe muzeului, cercetând şi procesând înregistrările în colaborare cu specialişti din
aceleaşi domenii.
Ocupaţia de muzeograf presupune acumularea unor abilităţi şi competenţe din domenii conexe
şi în interacţiune cu activitatea zilnică a acestuia şi aplicarea unor cunoştinţe din mai multe
domenii, cum ar fi pedagogie, sau relaţii publice, pe lângă domeniul ştiinţific de bază.
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Muzeografii deţin responsabilităţi administrative şi manageriale, de aceea este necesară
participarea lor la programe de formare profesională privind administrarea afacerilor, relaţii
publice, marketing etc.
Muzeografii sunt persoane flexibile dat fiind marea varietate de responsabilităţi. Au nevoie de
abilităţi manuale, abilităţi de a lucra cu computerul, de a comunica în limbi străine precum şi
abilităţi de lucru în echipă.
Muzeografii cunosc şi aplică prevederile prezentului standard ocupaţional, evoluţia şi specificul
muncii de muzeograf, evoluţia rolului muzeului în societate, precum şi legislaţia în vigoare din
domeniu.

Noul standard ocupațional pentru ocupația de muzeograf
Introducere
Noul standard ocupațional pentru ocupația de muzeograf, aflat în curs de aprobare de către
Autoritatea Națioanlă pentru Calificări, rezultat în urma analizei rezultatelor studiului „Nevoile
de formare profesională în instituțiile publice de cultură”, în contextul concluziilor și hotărârilor
stabilite în cadrul Conferinţei Naţionale a Managerilor Culturali din 2014 și 2015 și in cadrul
Adunării Generale a Asociației Rețelei Naționale a Muzeelor din România (RNMR), a fost
elaborat de către Asociația Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR) și Institutul
Național pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC). Noul standard ocupațional pentru
ocupația de muzeograf a rezultat prin impărțirea vechiului standard al ocupației de muzeograf
în 3 ocupații specifice distincte: muzeograf (cu competențe în managementul colecțiilor),
curator (cu competențe în proiectarea și designul expozițiior), specialist educație muzeală (cu
competențe în dezvoltarea proiectelor și programelor educaționale). Obiectivele care au fost
urmărite au vizat redefinirea, reglementarea și legalizarea standardelor ocupaționale pentru
ocupațiile de “muzeograf”, “curator”, „specialist educație muzeală”, precum și înscrierea în
Clasificarea Ocupațiilor din România a noilor ocupații practicate în momentul actual în muzeele
din România, în concordanță cu activitățile desfășurate și ocupațiile specifice, în corelaţie cu
conţinutul acestora, cerinţele şi realitatea existentă pe piaţa muncii din domeniul activităților
muzeale și în concordanță cu profesiile actuale practicate în muzeele din cadrul Consiliului
Internaţional al Muzeelor (ICOM), în conformitate cu Clasificarea ocupaţiilor din România
(COR), actualizată și armonizată cu clasificarea standard internaţională şi europeană,
International Standard Classification of Occupations (ISCO – 88), corelate cu standardele
ESSCO (European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations) și
ESSnet Culture (European Statistical System Network on Culture).
Competenţe profesionale (capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, abilități
personale)
1. Utilizarea adecvată a fundamentelor muzeologiei
2. Aplicarea legislației specifice de bază privind patrimoniul muzeal
3. Aplicarea normelor de conservare preventivă
4. Managementul colecției muzeale - planificarea, organizarea, monitorizarea, evaluarea
5. Dezvoltarea patrimoniului muzeal
6. Cercetarea, interpretarea și valorificarea colecției muzeale
7. Evaluarea și realizarea documentației în vederea clasării bunurilor culturale
8. Gestionarea și evidența bunurilor culturale
9. Digitizarea patrimoniului cultural și utilizarea bazelor de date digitale
Descriere
Muzeograful este specialistul care constituie, dezvoltă, protejează, evaluează, clasează,
administrează, cercetează, interpretează şi valorifică patrimoniul muzeal în concordanţă cu
politica instituţiei unde lucrează, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării publicului.
Muzeograful este responsabil de managementul colecției muzeale (planificarea, organizarea,
monitorizarea, evaluarea): dezvoltarea, cercetarea, interpretarea și valorificarea colecției
muzeale, evaluarea și realizarea documentației în vederea clasării bunurilor culturale,
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gestionarea și evidența bunurilor culturale, digitizarea patrimoniului cultural și utilizarea bazelor
de date digitale, precum și aplicarea legislației specifice de bază și normelor de conservare
preventivă privind patrimoniul natural, cultural, material şi imaterial pe care îl gestionează.
Muzeograful este specializat, de regula, într-o anumită disciplină, cum ar fi artă, etnologie,
paleontologie, botanică, istorie etc., în concordanţă cu natura colecţiilor gestionate şi cu modul
de valorificare a acestora.
Legislația specifică
Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată;
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Referențialul privind profesiile din muzeu propus de ICOM-ICTOP 2007
Acoperă următoarele câmpuri de activitate:
- arhitectura/punerea în scenă a expoziţiilor
- programarea diverselor activităţi
- conservarea patrimoniului
- restaurarea patrimoniului
- conceperea expoziţiei
- conceperea materialelor multimedia în cadrul expoziţiilor sau în cadrul altor activităţi din
muzeu
- medierea, comunicarea cu publicul
- gestionarea colecţiilor
- evaluarea programelor
- cercetarea patrimoniului
- activitatea librăriei, magazinului, cafetăriei muzeului
1.
2.
3.
-

Departamentul – colecţii, cercetare şi valorificare a patrimoniului
conservator
registrator
restaurator
asistent de colecţii
responsabilul centrului de documentare
comisar de expoziţie
scenograf de expoziţie
Departamentul relaţii cu publicul
responsabil cu serviciul educativ
animator
responsabil/ofiţer cu relaţia cu publicul
bibliotecar
web master
Departamentul administrativ/gestiune şi logistică
administrator
responsabil cu logistica şi securitatea patrimoniului
responsabil cu sistemul informatic
responsabil cu marketingul, promovarea programelor şi strângerea fondurilor
responsabil cu relaţia media-muzeu
Sande Vârjoghe
Mihaela Mănărăzan
Conform referenţialului propus spre analizare de către ICOM-ICTOP, Viena, 2007
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II. ISTORIA MUZEELOR
Începuturile activităţilor muzeale24 au ca precursor formarea în Evul Mediu a colecţiilor
particulare de obiecte de artă, aşa cum se poate constata în Italia, zonă deosebit de bogată în
privinţa antichităţilor25. De altfel, conceptul modern de muzeu se concretizează în Italia prin
înfiinţarea în 1471 a Muzeului Capitolin, în contextul prielnic al Renaşterii. Primele muzee au
apărut sub forma de galerii care expuneau opere de artă (picturi, sculpturi) alese pentru
ilustrarea unor canoane estetice.
În secolele XVI - XVII apar cabinetele de curiozităţi, care adăpostesc obiecte diferite, celebru
fiind cel înfiinţat de împăratul Rudolf II (1576 - 1612)26. Din secolul al XVII-lea universităţile
adăpostesc laboratoare de studiu şi muzee, aşa cum este cazul celor de la Bologna, Pavia,
Utrecht, Berlin, Oxford. Primul muzeu public european, Ashmolean Museum, este înfiinţat în
1683, adresându-se însă oamenilor de ştiinţă27.
Secolul al XVIII-lea marchează răspândirea conceptului de muzeu în mai multe state europene
care deschid o serie de galerii de artă accesibile publicului. În Saxonia sub domnia lui August
II (1660 - 1733) apare ideea constituirii unui muzeu universal plasat sub conducerea unui
ministru de stat, contele Manteuffel. Tot în Saxonia anilor 1742 - 1746 apare ideea construirii
la Dresda a unei clădiri special amenajată pentru a adăposti un muzeu28. În Rusia, eforturile
reformatoare ale ţarului Petru cel Mare sunt vizibile şi în acest domeniu, la St. Petersburg fiind
înfiinţat un cabinet de curiozităţi instalat în clădirea Academiei de Ştiinţe şi care, din 1734 este
deschis publicului. Colecţiile adunate în această perioadă vor pune bazele Muzeului Ermitaj.
La mijlocul secolului al XVIII-lea ideea muzeului de stat este pusă în practică pentru prima
dată, în Anglia, prin apariţia British Museum al cărui patrimoniu are drept bază colecţiile de
istorie naturală ale lui H. Sloane cumpărate de Parlamentul englez în 1753 şi instalate în casa
Montagu în 175929. În Franţa, muzeul ideal proiectat de La Font în 1754 se dorea a fi un loc de
veneraţie publică a personalităţilor30. Revoluţia franceză din 1789 a introdus trei tipuri de
muzeu: cel de arte frumoase, muzeul naţional şi cel local31. Ca urmare a activităţii timp de un
an a comisiei „muzeului” în 10 august 1793, în palatul Louvre se deschide primul muzeu de
stat al Franţei sub numele de Musée de la République32. Napoleon îmbogăţeşte galeria de
pictură cu diverse obiecte aduse din ţările cucerite muzeul fiind numit Musée Napoleon între
anii 1803 - 1814.
Muzeul Louvre nu este primul deschis în Franţa dar crearea sa este importantă ţinând cont de
condiţiile înfiinţării: motivaţia politică exemplificată prin etatizarea bunurilor aparţinând regelui,
clerului şi aristocraţiei, prin amploarea colecţiilor sale, ridicarea problematicii patrimoniale,
caracterul universalist şi simbolistica palatului care adăposteşte colecţiile33.
De la cabinetele de curiozităţi constituite în secolele care au precedat revoluţia franceză la
realizarea muzeelor publice chiar în timpul acestei revoluţii, istoria muzeelor a urmat de
aproape evoluţiile economice, politice şi sociale ale societăţii. Iniţiativele au fost susţinute
puternic la începutul secolului al XIX-lea de societatea cultivată formată din elitele economice
şi politice regionale. Între 1800 - 1850 un mare număr de societăţi ştiinţifice, cum ar fi
societăţile de istorie naturală, de artă, de arheologie, de literatură, de agricultură, de industrie
24
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25
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Dominique Poulot, Patrimoine et musées: l’institution de la culture, Paris, 2001, p. 11.
27
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Ibidem, p. 24.
30
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31
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32
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creau centre de resurse, de constituire, de colectare a operelor de artă, documentelor sau
obiectelor arheologice şi de depozitare a acestora. În timp, colecţiile deveneau mai numeroase
şi mai valoaroase, stând la baza proiectelor de organizare a unui muzeu. În Franţa, între 18301850 muzeele sunt create în oraşe şi regiuni unde dezvoltarea industrială lua amploare. Apar
pe întregul teritoriu francez muzee de artă şi industrie, de artă decorativă, de istorie naturală,
orăşeneşti, de istorie locală sau dedicate coloniilor34. În Europa de Est, în secolul al XVIII-lea,
sunt răspândite îndeosebi galeriile de artă şi cabinetele de rarităţi aflate pe lângă mănăstiri şi
biblioteci.
În Ţările Române activitatea de colecţionare a fost o premisă a activităţii muzeale.
Documentele vremii menţionează colecţiile lui Constantin Brâncoveanu şi ale boierilor
Cantacuzini, colecţia lui Constantin Mavrocordat de manuscrise, medalii şi cărţi rare fiind
preţuită în 1758 la 100.000 taleri. În Transilvania, curentul de muzeu mănăstiresc este
reprezentat de Institutul Batthyaneum, întemeiat pe lângă Episcopia romano-catolică din Alba
Iulia, la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Colecţia cuprindea mineralogie, numismatică,
arheologie, artă, manuscrise, incunabule şi cărţi valoroase. Întemeietorul, episcopul Batthyani,
a îmbogăţit permanent biblioteca prin achiziţii de cărţi din Ungaria de Nord, Italia şi de pe
teritoriul diocezei sale. Mişcarea muzeală europeană, în plin avânt în secolul al XVIII-lea, a
cuprins şi Transilvania aflată în Imperiul Habsburgic. În anul 1790 era accesibilă publicului
colecţia de artă a baronului Samuel von Brukenthal35, cu trei ani înaintea deschiderii muzeului
Louvre. Din 1817 este deschis Muzeul Brukenthal fondat de baronul Samuel von Brukenthal
(1721 - 1803), guvernator al Transilvaniei în perioada 1777 - 178736. Muzeul era constituit în
jurul valoroaselor colecţii ale baronului37: pinacoteca, colecţia de gravuri, de minerale,
numismatică şi biblioteca. Situaţia s-a schimbat în secolul al XIX-lea, sub presiunea lumii
industriale, informaţia devenind un rezultat al observaţiei, iar muzeul receptorul obiectelor
naturale ori ştiinţifice. În această perioadă, datorită societăţii în schimbare, apar muzeele
istorice şi arheologice, care au ca scop descoperirea trecutului, obiectele, documentele şi
lucrările de artă păstrate devenind dovezi care asigură dezvăluirea acestuia38. În aceste
condiţii, patrimoniul muzeal începe să fie privit prin prisma metodei care susţine că obiectul e
purtător de informaţie, iar omul de ştiinţă o poate descifra39. În contextul apariţiei unor noi
state, în Europa s-au dezvoltat ideile muzeului public, naţional sau regional. Sensul şi
înţelegerea muzeului s-au diversificat, statele nou apărute constituindu-şi asemenea instituţii
de reprezentare, care insistau pe individualizarea istorică, artistică sau etnografică40. În
Principatele extracarpatice activitatea muzeală a luat avânt după anul 1834, când este fondat
Muzeul de Istorie Naturală şi Antichităţi de către domnitorul Alexandru Ghica. Colecţiile
sporesc prin donaţiile banului Mihalache Ghica şi cele ale generalului Nicolae Mavros
incluzând curiozităţi naturale, piese arheologice, sculpturi, numismatică. Instituţia a intrat într-o
nouă etapă de activitate în urma Decretului lui Alexandru Ioan Cuza din 25 noiembrie 1864
privind aprobarea ”Regulamentului pentru administrarea şi organizarea Muzeului de Antichităţi
din Bucureşti”, tutelat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, patrimoniul fiind îmbogăţit
în permanenţă prin achiziţii, donaţii şi descoperiri arheologice. În Moldova, în anul 1834, este
inaugurat Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi, care cuprindea colecţii donate în secolul al XIXlea de mitropolitul Veniamin Costachi, domnitorul Mihail Sturdza, Iacob Cihac, aga Alecu Balş,
Gheorghe Asachi etc.41 Tot din domeniul ştiinţelor naturii remarcăm apariţia Muzeului de Istorie
Naturală din Sibiu, înfiinţat de Societatea ardeleană de ştiinţele naturii, în anul 1848. Problema
accesului publicului larg a fost rezolvată abia în anul 1895, când este construit un spaţiu
adecvat expunerii exemplarelor strânse de membrii Societăţii42. Tot la Sibiu, după model
34
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german, se înfiinţează în anul 1872 o cameră de arme şi armuri care va fi accesibilă publicului
din 187843. La Cluj ideea înfiinţării unui muzeu este legată de apariţia în anul 1814 a ziarului
Muzeul Ardelean. Demersurile de înfiinţare a unui muzeu întreprinse pe lângă autorităţile
austriece au fost încununate de succes abia în anul 1859, când apare Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei, fondat pe cale particulară de către Asociaţia Muzeului Ardelean44. La
Iaşi, după Unirea Principatelor, a fost înfiinţat în anul 1860 Muzeul de Artă devenit din 1865
Pinacoteca Naţională45. Ideea unui “muzeu de tablouri” apăruse încă din 1845, când
protosinghelul Scarlat Vârnav cumpăra de la Paris şi dona statului 15 tablouri46. În a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor activitatea muzeală a sporit
considerabil în Transilvania şi Banat. La Timişoara, în anul 1872, a luat fiinţă Societatea de
Istorie şi Arheologie, care a început să strângă materiale istorice punând bazele colecţiilor
Muzeului Banatului47. În 1875 a fost fondat pe cale particulară Muzeul Cserey, devenit din
1879 Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântul Gheorghe, ale cărui colecţii au fost constituite la
început prin donaţii. Muzeul este amenajat într-o clădire special construită în anul 1913, după
planurile arhitectului Kos Karoly48. Adăpostit de castelul Bethlen, muzeul din Deva afost
înfiinţat în anul 1882 la iniţiativa Societăţii de istorie şi arheologie a comitatului Hunedoara,
activă din 188049, expunând bogate colecţii de arheologie preistorică, dacică, romană,
numismatică, istorie, artă plastică, artă decorativă, carte veche românească şi străină,
etnografie şi de ştiinţele naturii50. La Târgu Mureş este înfiinţat în 1886 Muzeul de Artă
Industrială a Secuimii, fondat de către Societatea Economică şi Culturală a Secuilor care, încă
din anul 1883, a luat măsuri pentru înfiinţarea unei instituţii muzeale51. În 1934 se înfiinţează
Muzeul de Arheologie şi Etnografie, iar după 1945 s-a creat Muzeul de Istoriel, reorganizat în
1968. Muzeul din Alba Iulia a fost inaugurat în 1888 din iniţiativa Societăţii de istorie,
arheologie şi ştiinţele naturii din Comitatul Alba Inferioară52. În 1929, sub egida Asociaţiei
ASTRA, a fost organizat ca Muzeu al Unirii53. Bogatelor colecţii arheologice li s-au adăugat
piese valoroase referitoare la istoria modernă a românilor. În 1939 a fost reorganizat sub
numele de Muzeul Regional Alba Iulia intrând în administraţia statului român iar din 1968
revine la numele de Muzeul Unirii. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
următor sunt înfiinţate noi muzee sau se pun bazele unor colecţii muzeale precum cele din
Arad (1892), Oradea (1896), Braşov (1908), Baia Mare (1904), Satu Mare (1905)54. După
câteva experienţe expoziţionale din 1862, 1881 şi 1902 este înfiinţat Muzeul Asociaţiunii
(ASTRA) în anul 1905, ca prim muzeu naţional al românilor din Transilvania55.
După Războiul de Independenţă (1877 - 1878) şi intrarea Dobrogei în componenţa statului
român, vestigiile antice intră în atenţia Academiei Române, edililor locali şi cercetătorilor (Gr.
Tocilescu, Vasile Pârvan). În 1879 este înfiinţat un muzeu adăpostit în clădirea Prefecturii din
Constanţa. Micul muzeu s-a dezorganizat în 1882, din cauza unui incendiu. În 1906 muzeul
este reorganizat ca Muzeu Regional al Dobrogei. Din anii ‘50 şi-a sporit considerabil colecţiile,
expunând piese de arheologie preistorică, greacă, romană, bizantină şi medievală,
numismatică, istorie56.
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După constituirea Regatului în 1881, activitatea muzeală se intensifică apărând noi instituţii
specializate. În anul 1881, prin decretul regelui Carol I este înfiinţat Muzeul Brăilei57. Muzeul şi
biblioteca "V.A. Urechia" din Galaţi înfiinţate în 1890, adăposteau colecţii de paleontologie,
numismatică, arheologie şi etnografie. În 1939 este fondat Muzeul Cuza Vodă, precursor al
muzeului actual58. În 1912 profesorul Al. Bărcăcilă înfiinţează "Muzeul Istoric al Liceului
Traian”, care se va muta în 1926 în clădirea nou construită de lângă castrul roman. După
1945, muzeul creşte în importanţă fiind numit Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Muzeul Gorjului,
înfiinţat la 16 iulie 1894, a fost devastat în 1917, colecţiile fiind pierdute în mare parte. Muzeul
a fost refăcut în 1925/26, la iniţiativa Ligii femeilor gorjene59. În primele decenii ale secolului al
XX-lea, până la începutul primului război mondial sunt înfiinţate mai multe muzee dintre care
amintim: Muzeul Orăşenesc Suceava (1901), Muzeul Olteniei apărut sub denumirea de
Muzeul de Antichităţi şi Etnografie (1914) şi Muzeul local din Bârlad (1914). În condiţiile
nefaste ale războiului din anii 1916 – 1918, numeroase obiecte aflate în colecţiile muzeale au
fost furate, recuperarea lor fiind deosebit de dificilă şi niciodată în întregime. Deosebit de activ
în activitatea muzeistică românească, Alexandru Saint-Georges, care a renunţat la cariera de
militar pentru a se dedica activităţii muzeale, a înfiinţat în 1908, la Bârlad, un muzeu privat
bazat pe propriile colecţii. În 1915, muzeul a fost mutat la Târgovişte, dar în contextul
războiului colecţiile au fost distruse60. În 1921, primeşte o răscumpărare a pagubelor de la stat
în valoare de 1.350.000 lei, muzeul fiind reînfiinţat şi mutat întrun aşezământ regal61. În 1932,
Al. Saint-Georges a donat muzeul Fundaţiilor Culturale Regale, colecţiile crescând semnificativ
în special datorită numeroaselor donaţii62. În contextul tulbure al anului 1948, Al. SaintGeorges, fost coleg de şcoală cu regele Carol II, a fost pensionat, iar muzeul a fost desfiinţat,
în 14 decembrie 1948, Ministerul Artelor şi Informaţiilor luând decizia dispersării colecţiilor,
care vor fipreluate de către alte instituţii63.
În perioada interbelică este consemnată înfiinţarea unor noi muzee precum: Muzeul IstoricoEtnografic din Focşani (1928), devenit Muzeul Putnean (1931), Muzeul Municipal Bucureşti
(1929), Muzeul Satului (1930), Muzeul de Istorie din Giurgiu (1934) devenit din 1950 muzeu
raional cu profil istorie-ştiinţele naturii şi reorganizat în 1977, Muzeul din Piatra-Neamţ (1935),
Pinacoteca din Ploieşti (1931), precursor al Muzeului de Arte Frumoase (1936) la care se
adaugă Muzeul de Istorie din Târgovişte, apărut în timpul războiului (1943). În această
perioadă principalele probleme ivite în calea activităţii muzeale sunt legate de fondurile
insuficiente pentru întreţinerea şi sporirea colecţiilor, dar şi găsirea sau construirea unor spaţii
adecvate expunerii şi conservării artefactelor. A fost o perioadă de acumulare a patrimoniului
cultural, dar fără să se facă şi documentarea necesară64.
În anii ‘50, sub influenţa modelului sovietic, numărul muzeelor judeţene, săteşti şi şcolare a
sporit considerabil. Au fost înfiinţate mai multe muzee locale precum: Muzeul Deltei Dunării
(1949), Muzeul de Istorie din Piteşti (1956), Muzeul Judeţean de Istorie Bacău (1957), Muzeul
Judeţean de Istorie Botoşani (1955), Muzeul Dunării de Jos Călăraşi (1951), Muzeul Judeţean
Olt (1953), Muzeul Judeţean Vâlcea (1955) etc.65 În timpul regimului comunist s-au înregistrat
o serie de aspecte pozitive în privinţa activităţii muzeale, dar şi negative, în condiţiile imixtiunii
tot mai agresive a factorului politic. Are loc o creştere fără precedent a patrimoniului păstrat în
colecţiile muzeale, atât prin achiziţii şi cercetări de teren, cât şi prin confiscări. Muzeele nu sunt
limitate doar la rolul de păstrătoare de bunuri culturale fiind adăugată totodată activitatea de
documentare în spiritul metodelor ştiinţifice. Creşterea patrimoniului a condus la perfecţionarea
activităţii de evidenţă a bunurilor culturale conservate în instituţiile muzeale, mai întâi pe suport
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clasic, de hârtie, şi mai apoi în condiţiile avansului tehnologic general, pe suport electronic.
Deşi afectată de constrângerile regimului comunist legislaţia privind protejarea patrimoniului
muzeal cunoaşte progrese semnificative. Colecţiile de bunuri culturale sunt valorificate atât din
punct de vedere ştiinţific cât şi prin numeroase expoziţii permanente sau temporare accesibile
marelui public, relevând rolul educaţional pe care îl au instituţiile muzeale.
În privinţa evoluţiei muzeelor după 1990, eliberarea de constrângerile sistemului
ultracentralizat a avut pe de o parte consecinţe benefice dar, din păcate, şi negative. Dintre
punctele negative acumulate în ultimele două decenii de evoluţie a muzeelor în România
semnalăm finanţarea necorespunzătoare şi pierderea prin furt şi trafic ilegal a numeroase
obiecte de patrimoniu în contextul haosului legislativ şi social de la începutul anilor 90. Din
punct de vedere cantitativ a sporit numărul muzeelor locale apărând în această direcţie şi
iniţiative din segmentul privat. Totodată se constată că apariţia unor noi muzee a fost
determinată şi de transformarea unor secţii din cadrul unor complexe muzeale în muzee de
sine stătătoare. S-au deschis numeroase case memoriale sau colecţii muzeale religioase.
În ultimii ani a crescut semnificativ numărul colecţiilor săteşti. De pildă, în perioada 1 ianuarie
2007 – 1 august 2009 din cele 29 de aprobări acordate de Ministerul Culturii Cultelor şi
Patrimoniului Naţional privind înfiinţarea de noi muzee sau colecţii muzeale, 16 reprezintă
colecţii săteşti. Au apărut şi o serie de muzee şi colecţii muzeale ce prezintă cultura
minorităţilor, cum ar fi: Casa Memorială "Ellie Wiesel" - Muzeul Culturii Evreiești din
Maramureș Sighetu Marmaţiei, Muzeul Etnografic Ceangăiesc Zăbala, Muzeul Evreiesc "Dr.
Alexandru Șafran" Bacău, Muzeul Etnografic Maghiar "Sipos Laszlo" Bogdand, Colecţia de
etnografie săsească din Cetatea Viscri, Colecția publică a armenilor din orașul Dumbrăveni (în
curs de amenajare) etc. Un loc aparte îl constituie colecţiile alcătuite din obiecte de cult. Din
numeroase documente66 aflăm că încă din secolul al XVIII-lea în marile centre mănăstireşti
existau obiecte de preţ realizate în atelierele proprii sau primite ca donaţii. Vechile mănăstiri
precum Tismana, Curtea de Argeş, Dealu, Căldăruşani, Putna, Neamţ, Secu, Sâmbăta de
Sus, cele din judeţul Vâlcea etc. ţineau broderii, manuscrise, obiecte de cult din argint, primite
ca donaţii de la enoriaşii înstăriţi67.
După secularizarea averilor mănăstireşti în 1863, pentru a nu fi risipite, colecţiile de artă
religioasă (mai ales din mănăstirile din Tara Românească) au fost transferate la Muzeul
Naţional de Antichităţi. Acest fond a fost mutat la înfiinţarea secţiei de Artă veche românească
din cadrul Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti68. Primul muzeu care cuprindea obiecte de
cult a apărut la Mănăstirea Putna în anul 190469. În prezent, numeroase obiecte de patrimoniu
sunt păstrate în cele peste 90 de colecţii muzeale, care fiinţează în cadrul mitropoliilor,
arhiepiscopiilor, episcopiilor, mănăstirilor sau chiar în cadrul unor biserici parohiale. O
caracteristică majoră a activităţii muzeologice actuale o constituie îmbunătăţirea calităţii
expoziţiilor locale, constituirea unor colaborări transfrontaliere, atât din punct de vedere al
cercetării patrimoniului, cât şi al participării la realizarea unor expoziţii tematice internaţionale.
În prezent, clarificarea locului pe care îl ocupă muzeul în societatea contemporană
ultratehnologizată nu poate fi decât un imbold în privinţa dezvoltării şi amplificării activităţii
muzeistice în România. Pe plan internaţional, dar şi în România, expoziţiile virtuale, reţelele şi
bazele de date on-line au devenit un fapt obişnuit, o parte a vieţii cotidiene dezvăluind un
crâmpei din viitorul care aparţine muzeului virtual proiectat atât pentru publicul larg cât şi
pentru specialişti.
Aurelia Duțu
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III. ARHITECTURA MUZEELOR
Arhitectura (muzeală) este definită ca arta de a concepe şi de a amenaja sau construi un
spaţiu destinat adăpostirii funcţiilor specifice unui muzeu şi, mai precis, celor de expoziţie, de
conservare preventivă şi activă, de studiu, de administrare şi de achiziţie.
De la inventarea muzeului modern, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului XIX, şi paralel cu reconversia vechilor clădiri patrimoniale, s-a dezvoltat o arhitectură
specifică, legată de condiţiile de prezervare, de cercetare şi de comunicare a colecţiilor, în
special prin expunerea lor temporară sau permanentă, aşa cum este arătat atât de primele
construcţii, cât şi de lucrările mai contemporane. Vocabularul arhitectural în sine a condiţionat
dezvoltarea noţiunii de muzeu. Astfel, forma templului cu cupolă, cu faţadă cu portic şi
colonadă s-a impus în acelaşi timp cu cea de galerie, concepută ca unul dintre principalele
modele pentru muzeele artelor frumoase, şi a condus, prin extensie, la denumirea galleria,
Galerie şi gallery, în Italia, în Germania sau în ţările anglo-americane.
Dacă forma construcţiilor muzeale a fost adesea axată pe conservarea colecţiilor, aceasta a
evoluat pe măsura dezvoltării noilor funcţii. Astfel, după căutarea de soluţii pentru un mai bun
iluminat al expoziţiilor (Soufflon, Brébion, 1778; J.-B. Le Brun, 1787), pentru a le oferi o mai
bună repartizare în ansamblul clădirii (Mechel, 1778-84) şi pentru a structura mai bine spaţiul
de expunere (Leo von Klenze, 1816-30), s-a conştientizat, la începutul secolului al XX-lea,
necesitatea de a reduce expoziţiile permanente. Pentru acest lucru au fost create rezerve, fie
sacrificând săli de expoziţie, fie amenajând spaţii la subsol, fie construind noi clădiri. Pe de o
parte, s-a încercat pe cât posibil neutralizarea mediului expoziţiilor – chiar dacă a fost
sacrificate o parte sau totalitatea decorurilor istorice existente. Aceste îmbunătăţiri au fost
facilitate de apariţia electricităţii, care a permis reconsiderarea completă a modurilor de
iluminat.
Noi funcţii au apărut în a doua jumătate a secolului XX, care au condus în special la modificări
arhitecturale majore: multiplicarea expoziţiilor temporare putând permite o repartizare diferită a
colecţiilor între spaţiile de expunere permanentă şi cele ale rezervelor; dezvoltarea structurilor
de recepţie, de creaţie (ateliere pedagogice) şi de repaus, în special prin conceperea de spaţii
mari ad hoc; dezvoltarea librăriilor, restaurantelor şi crearea de buticuri pentru vânzarea
produselor derivate. Însă, în paralel, descentralizarea prin regrupare şi subtratarea anumitor
funcţii a cerut construirea sau amenajarea anumitor clădiri specializate autonome: în primul
rând, ateliere de restaurare şi laboratoare care pot să se specializeze punându-se în acelaşi
timp în serviciul mai multor muzee, apoi rezerve implantate în afara spaţiilor de expunere.
Arhitectul este cel care concepe şi trasează planul unui edificiu şi care îi coordonează
execuţia; în sens mai larg, cel care amenajează înfăţişarea în jurul colecţiilor, personalului şi
publicului. Arhitectura, în această perspectivă, atinge ansamblul elementelor legate de spaţiu
şi lumina din cadrul muzeului, aspecte în aparenţă secundare, ale căror provocări s-au dovedit
a fi determinante în ceea ce priveşte semnificaţia angajată (punerea în ordine cronologică,
vizibilitatea pentru toţi, neutralitatea fondului, etc.). Clădirile muzeelor sunt astfel concepute şi
construite conform unui program arhitectural stabilit de responsabilii ştiinţifici şi administrativi ai
instituţiei. Cu toate acestea, se întâmplă ca decizia privind definirea programului şi limitele de
intervenţie ale arhitectului să nu fie repartizate în acest mod. Atât ca artă sau ca tehnică de
construcţie şi de amenajare a unui muzeu, arhitectura poate să se prezinte ca operă totală,
integrând ansamblul dispozitivului muzeal. Această ultimă perspectivă, uneori revendicată de
anumiţi arhitecţi, nu poate să fie avută în vedere decât în măsura în care arhitectura ar
cuprinde reflecţia muzeografică în sine, ceea ce este departe de a fi întotdeauna cazul.
Astfel, se întâmplă adesea ca programele atribuite arhitecților să includă amenajări interioare,
lăsând acestora din urmă – dacă nu se face nicio distincţie între amenajări generale şi
muzeografie – posibilitatea de a da frâu liber „creativităţii”, uneori în detrimentul muzeului.
Anumiţi arhitecţi s-au specializat în realizarea de expoziţii şi au devenit scenografi sau
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„expografi”. Rari sunt cei care pot revendica titlul de muzeograf, cu excepţia cazului în care
agenţia lor include acest tip de competenţă specifică.
Provocările actuale ale arhitecturii muzeale constă în conflictul care există în mod logic între,
pe de o parte, interesele arhitectului (care se găseşte pus în valoare în prezent prin vizibilitatea
internaţională a acestui tip de construcţii), pe de altă parte, cei care sunt legaţi de prezervarea
şi punerea în valoare a colecţiei; în cele din urmă, considerarea confortului diferitelor tipuri de
public. O astfel de întrebare era deja subliniată de arhitectul Auguste Perret: „Un vas plutitor
nu trebuie să fie conceput cu totul altfel faţă de o locomotivă? Specificitatea edificiului – muzeu
este transferată arhitectului, care va crea organul inspirându-se de funcţie.” (Perret, 1931). O
privire asupra creaţiilor arhitecturale actuale permite observarea faptului că, dacă majoritatea
arhitecţilor iau în considerare exigenţele programului, mulţi continuă să privilegieze obiectul
frumos care se vede în detrimentul instrumentului bun.
Muzee şi Centre Culturale (I)

Muzeul Guggenheim din Bilbao, arhitect Frank O. Gehry

Muzeul ca program arhitectural70 are o istorie îndelungată, însă în ultimii 20 de ani asistăm la o
creştere impresionantă a numărului acestora, la diversificarea tematicilor abordate şi a
formelor arhitecturale utilizate. În acelaşi timp, prin sporirea importanţei acestora în viaţa
oraşelor, au devenit un important „motor” de dezvoltare urbană, aducând noi investiţii în zonă
şi turism, generând între oraşele din întreaga lume o adevărată competiţie pentru a atrage cât
mai mulţi vizitatori.
Ca formă arhitecturală, nu se mai poate vorbi despre o tipologie a muzeelor, ca aceea folosită
cândva, în care rotonda şi galeria nu puteau lipsi, iar limbajul obligatoriu era cel clasic. Chiar
dacă au mai existat interpretări postmoderne ale acestor elemente (cum ar fi la Staatsgalerie
Stuttgart, de James Stirling, sau la extinderea de la National Gallery din Londra, de Venturi şi
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Scott Brown), arhitecţii au astăzi o libertate absolută pentru experimentarea a noi forme şi
materiale.
Inovaţiile arhitecturale sunt favorizate de arta contemporană, care permite şi chiar necesită o
varietate tot mai mare a spaţiilor de expunere. Muzeul nu mai este un simplu container al
operelor de artă, ci este în sine o operă de artă ce se adaptează necesităţilor funcţionale şi
contextului existent.
Dacă în trecut muzeul era un templu al artelor, acum este un loc al experienţelor şi
evenimentelor, un prilej pentru interacţiune socială. El nu se mai adresează doar unui număr
restrâns de cunoscători, devenind accesibil tuturor prin varietatea activităţilor oferite,
complementare simplei expuneri, aceasta ducând la transformarea muzeului în centru cultural.
Datorită delimitării fragile dintre cele două programe arhitecturale (muzee/centre culturale) şi a
problematicilor similare, ele vor fi tratate împreună în acest articol, care se va continua în
numărul viitor. În această primă parte au fost selectate în special exemple de muzee care au
dus la reabilitarea cartierelor sau chiar oraşelor prin construcţia unor noi clădiri-icon sau prin
conversia zonelor industriale.
Aşa cum aproape în orice domeniu componenta vizuală este cea care face ca produsul să se
vândă, tot aşa aspectul atractiv al unei clădiri duce la „consumarea” conţinutului ei. Această
situaţie poate fi extinsă la nivelul oraşului în cadrul căruia arhitectura muzeului poate deveni o
imagine simbolică reprezentativă, ajutând la crearea unei identităţi şi având scopul de a atrage
vizitatori prin unicitatea sa. Această prezenţă puternică a arhitecturii poate ajunge chiar să
umbrească exponatele ce devin mai puţin importante decât spaţiul care le găzduieşte.
Un exemplu în acest sens este muzeul Guggenheim din Bilbao, care s-a impus ca un simbol al
oraşului încă de la deschiderea lui în 1997. Din acel moment, Bilbao, un oraş portuar oarecare
din Ţara Bascilor, a devenit un loc turistic căutat. Bilbao continuă să se dezvolte şi să atragă în
continuare mari arhitecţi cum ar fi Zaha Hadid, cu planul de urbanism Zorrozaure pentru
dezvoltarea peninsulei din zona portuară.
O strategie similară este abordată la Abu Dhabi, care intenţionează să devină un nou centru
cultural de notorietate internaţională. Prin invitarea unor arhitecţi de renume şi prin cumpărarea
unor „branduri” deja consacrate, succesul este o certitudine. Astfel, muzee precum
Guggenheim şi, după multe controverse, Luvrul îşi vor deschide noi centre aici, ce vor fi
proiectate de Frank Gehry şi respectiv Jean Nouvel. Acestea, alături de Muzeul Maritim
proiectat de Tadao Ando şi un Performing Arts Centre de Zaha Hadid vor face parte dintr-un
întreg cartier destinat culturii, pe insula Saadiyat. Intervenţiile de acest tip, unice în zonă, vor
aduce cultura europeană în est. Se face astfel o încercare de apropiere culturală între două
lumi complet diferite, între care, în ultimele decenii, relaţiile sunt tot mai tensionate.
Un alt muzeu-simbol este cel din Milwaukee, unde Calatrava, prin dialogul dintre arhitectură,
tehnică şi inginerie, a creat un obiect sculptural singular, o structură dinamică ce sugerează o
pasăre sau o barcă, integrându-se în peisajul de pe malul lacului Michigan. Brise soleil-ul,
elementul care conferă identitate, se închide şi se deschide în fiecare zi, schimbând aspectul
clădirii.
Dacă muzeele menţionate până acum se remarcă prin forma sau materialul utilizat, arhitecţii
Mansilla+Tunon au creat, prin Muzeul de Artă Contemporană al Castiliei, un nou reper în
oraşul Leon, prin culorile folosite. Exteriorul atractiv exprimă funcţiunea prin culoriile vii şi este
în opoziţie cu interiorul neutru, chiar auster.
Vorbind despre imagine, crearea unui renume şi ridicarea standardului unei zone prin
intermediul artei nu putem să nu menţionăm fenomenul din ce în ce mai răspândit de
reutilizare a spaţiilor industriale abandonate în scopuri culturale. Pe lângă beneficiile obţinute
la nivelul oraşului, acest fapt răspunde şi dorinţei artiştilor contemporani de a expune în spaţii
neconvenţionale opere de artă ce adesea depăşesc dimensiunea sălilor din muzeele „clasice”,
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renunţând la obligativitatea sălilor de expunere neutre, albe, în favoarea unui ambient ce
interacţionează cu opera de artă.
Poate unul dintre cele mai cunoscute exemple îl constituie Muzeul Tate Modern din Londra
unde o centrală electrică a fost transformată în muzeu de artă contemporană. Succesul său
este atestat de faptul că la doar şapte ani de la inaugurare, spaţiul a devenit neîncăpător,
necesitând o extindere. Aceasta va fi realizată tot de biroul Herzog & de Meuron şi va conţine
noi spaţii de expunere, spaţii educaţionale, cafenele, baruri şi restaurante, ce vor contribui în
continuare la regenerarea South Bank.
Exemplele pot continua cu proiectul pentru Muzeul de Artă Contemporană din Riga, care este
prevăzut într-o centrală dezafectată şi face parte dintr-un plan urbanistic mai amplu de
reabilitare a zonei industriale portuare, realizat de OMA, sau cu cel al Muzeului de Artă
Contemporană din Roma, în fosta fabrică Peroni.
În Bucureşti, fosta Bursă de Mărfuri, ce aparţine arhitecturii industriale de sfârşit de secol XIX,
va găzdui sediul firmelor care au iniţiat un proiect pentru zona Uranus–Rahova. Curtea va fi un
spaţiu public al artei experimentale, cu un cinematograf în aer liber (e-uranus) şi cu spaţii de
expunere, toate acestea făcând parte dintr-un proiect de regenerare urbană şi culturală.
Având în vedere varietatea şi complexitatea abordărilor acestor programe, subiectul va fi
continuat numărul următor, în care vor fi prezentate cu preponderenţă centre culturale. Pornind
de la fenomenul grupării mai multor muzee în jurul unor spaţii publice ce devin „cartiere” ale
culturii şi extinderea muzeelor „clasice”, vom trece ulterior la prezentarea unor noi centre
culturale, cu diferite tematici.
Muzee şi Centre Culturale (I)

Centrul Pompidou Metz, arhitect Shigeru Ban

Dacă în articolul precedent am discutat despre muzee, care, prin imaginea lor puternică,
generează schimbări la nivelul cartierului sau chiar al oraşului în care se găsesc, şi despre
revalorificarea zonelor industriale, acum vom continua cu alte abordări ale programului de
muzeu.
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Tendinţa actuală71 este ca muzeele să devină centre culturale, ceea ce impune ca, pe lângă
zona de expunere, să existe funcţiuni complementare, atât de natură culturală (biblioteci, săli
de concerte) şi educativă (ateliere pentru copii), cât şi non-culturale, de divertisment (cafenele,
baruri, restaurante, magazine). Astfel, ele ajung să se adreseze unui public mai larg, aducând
oameni cu interese diferite într-un sigur loc. În acelaşi timp, ansamblul are o utilizare continuă
în decursul unei zile, anumite zone putând funcţiona independent, în momentele în care partea
de expunere este închisă.
Datorită acestei deschideri către „mase”, diverşi critici au asemănat muzeul contemporan cu
un stadion, mall sau chiar Disneyland, sugerând prin aceasta vulgarizarea culturii transformată
într-un „spectacol al seducţiei”, într-un apel la consum.
O schimbare radicală a relaţiei dintre muzeu şi oraş precum şi a concepţiei legate de muzee sa produs odată cu deschiderea Centrului Pompidou din Paris, în anul 1977. Echipa
câştigătoare a proiectului, formată din Renzo Piano şi Richard Rogers, a optat pentru
construirea acestuia doar pe jumătate din terenul propus. Spaţiul public liber este conceput
astfel încât să se continue în interior, devenind un spaţiu comun de loisir, de plimbare şi
întâlnire, care este în continuare asumat şi folosit. Muzeul este transformat din loc privilegiat
destinat conservării şi expunerii, în mediu de comunicare socială.
În paralel cu această schimbare ce necesită noi spaţii, muzeele îşi măresc în permanenţă
colecţiile prin noi achiziţii şi donaţii. De asemenea, devine din ce în ce mai răspândit schimbul
intercultural prin expoziţiile temporare, care, fiind prezentate în mai multe locuri, au avantajul
de a face posibil accesul mai multor vizitatori. În acelaşi timp, au şi un al doilea rol, acela de a
transforma muzeul într-o instituţie dinamică, în schimbare, ce suscită un interes constant,
determinând publicul să revină de mai multe ori.
Toate acestea au dus la obligativitatea extinderii marilor muzee „clasice” (precum Muzeul
Reina Sofia, Prado, Palais des Beaux Arts din Lille, British Museum, Luvru etc.) pentru a putea
răspunde nevoilor contemporane. În acest scop, sunt adăugate noi funcţiuni şi diversificate
spaţiile de expunere ca dimensiune, formă şi iluminare, pentru a oferi posibilităţi cât mai
variate de interrelaţionare între operele de artă şi arhitectură.
Noile centre culturale integrează o varietate de funcţiuni într-o singură clădire. Un asemenea
proiect ce urmează să fie inaugurat în curând este Centrul Pompidou Metz. El are scopul de a
crea un nou punct strategic aproape de graniţa cu Germania, Belgia şi Luxembourg, susţinut şi
de dezvoltarea infrastructurii printr-o nouă linie TGV ce uneşte Parisul cu estul Europei.
Precum Centrul Pompidou din Paris, care în momentul deschiderii sale a adus o nouă
abordare a muzeelor, tot aşa Pompidou Metz se doreşte a fi un experiment cu o arhitectură
unică, ce se poate modifica în funcţie de condiţiile climatice. Shigeru Ban a conceput proiectul
pornind de la o mare structură inspirată de pălăriile tradiţionale de bambus din China. Sub
aceasta se găsesc cele trei tuburi neutre pentru muzeu, foyerul pentru expoziţiile temporare şi
restul funcţiunilor (cinematograf, ateliere, sală multifuncţională, cafenea, restaurant etc.). În
Kansas City, Stephen Holl propune o extindere a Muzeului de Artă Nelson-Atkins, într-un
contrast puternic şi definitiv cu existentul neo-clasic: un volum simplu din materiale uşoare,
translucide, care noaptea este complet luminat, asemenea unui lampion.
În prezent, expoziţiile muzeelor nu mai sunt dedicate în exclusivitate operelor de artă, tematica
lor diversificându-se foarte mult (muzee ale ştiinţei, tehnologiei, automobilelor, televiziunii etc.).
Acest lucru se datorează pe de-o parte reconsiderării, lărgirii conceptului de patrimoniu, în
care pot fi incluse industria, tehnica, tradiţiile ţărăneşti etc., iar pe de altă parte din dorinţa de a
păstra tot ceea ce societatea contemporană a început să transfere şi să înmagazineze în
memoria colectivă. În acelaşi timp, muzee precum Mercedes din Stuttgart sau BMW din
München au şi un rol publicitar.
71

Monica Sebestyen, Muzee şi Centre Culturale (II): https://www.igloo.ro/articole/muzee-si-centreculturale-ii/

39

Vorbind despre varietatea tematicilor muzeelor, o categorie aparte o reprezintă centrele
ştiinţei, în care exponatele nu au valoare ca obiecte în sine ci exprimă o idee sau un principiu.
Dacă în expoziţiile obişnuite contactul direct cu obiectele este interzis, în cazul acestor centre
experimentarea şi interacţiunea este încurajată. Sunt, de fapt, locuri educaţionale, de
popularizare a ştiinţei, care, prin abordare detaşată, se găsesc în opoziţie cu rigoarea şcolară.
În acest mod îi determină pe vizitatori să chestioneze lumea înconjurătoare.
Aceste locuri devin cu atât mai atractive cu cât ele au şi o componentă importantă ce
contribuie la spaţiul public al oraşului. Spre exemplu, Science Center NEMO din Amsterdam,
situat pe malul apei, a cărui formă de vapor a fost inspirată din vecinătatea imediată, are
acoperişul circulabil. Terasa structurată în trepte este prelungită în mod natural până la nivelul
solului. De asemenea, la Phaeno Science Center din Wolfsburg, Zaha Hadid creează un
spaţiu public generos la parterul liber peste care stă „suspendat” muzeul. În alte situaţii,
muzeele sunt articulate cu noi parcuri, cum este Centrul Artei şi Ştiinţei din Valencia.
Ansamblul unitar proiectat de Calatrava în stilul său propriu (cu excepţia L’Oceanografic) a dus
la restructurarea şi dezvoltarea zonei, devenind un punct important de atracţie.
În exemplele ce urmează, muzeul, prin arhitectura sa purtătoare de simboluri, transmite
sentimente şi senzaţii, fiind o experienţă spaţială în sine, un fel de monument dedicat unui
anumit eveniment. Acesta este cazul Muzeului Evreilor din Berlin, care iniţial era prevăzut să
rămână fără exponate. Muzeului i s-a adăugat recent o curte de sticlă pentru evenimente şi
pentru a rezolva problema funcţională legată de accesul numărului crescut de vizitatori.
Aceluiaşi arhitect, Daniel Libeskind, renumit deja pentru arhitectura sa cu valoare
comemorativă, îi aparţine şi concepţia Muzeului Evreilor din Copenhaga, precum şi Imperial
War Museum North din Manchester. Un alt muzeu al martirilor Holocaustului este cel din
Ierusalim a cărui structură este săpată în roca muntelui. El face parte din ansamblul Yad
Fashem, ce măsoară 800 000 mp şi conţine, pe lângă muzeu, memoriale, galerii de artă,
arhive, o sinagogă, un centru educaţional şi grădinile exterioare comemorative.
Exemplele ar putea continua, însă intenţia a fost de a arăta câteva din noile tendinţe în
proiectarea muzeelor şi centrelor culturale, urmărind permanent raportul pe care acestea îl au
cu oraşul.
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City of Arts and Sciences- Valencia

Biblioteca Centrala din Seattle
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British Museum-London

Casa da Musica-Porto
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Centrul Maurice Wohl-Tel-Aviv

Centrul Pompidou Metz
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City of Arts and Sciences- Valencia

Muzeul de Arta Contemporana al Castiliei -Leon
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Muzeul de Arta Nelson-Atkins-Kansas City

Muzeul de Arta-Milwaukee
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Muzeul Guggenheim-Bilbao

Muzeul Luvru-Abu Dhabi
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Muzeul Mercedes Benz-Stuttgart

Muzeului Evreilor- Berlin
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Phaeno Science Center-Wolfsburg

Pompidou Centre-Paris
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Science Center NEMO-Amsterdam

Extinderea Muzeului Reina Sofia-Madrid (stânga)
Extinderea Muzeului Tate Modern-Londra (centru)
Guggenheim Museum Abu Dhabi (dreapta)
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Muzeul de Istorie al Holocaustului-Ierusalim (stânga)
Science Center School-Los Angeles (centru)
Teatrul National al Chinei (dreapta)
Monica Sebestyen

50

IV. NOUA MUZEOLOGIE – TENDINȚE ACTUALE ÎN MUZEOLOGIE
După schimbările politice şi economice survenite la sfârşitul anului 1989, rolul muzeului în
societatea românească s-a modificat, în special în ceea ce priveşte modul în care această
instituţie se relaţionează la membrii comunităţii. Activitatea tradiţională a unui muzeu este
colectarea, prezervarea şi studierea colecţiilor specifice domeniului său de interes. Ulterior a
crescut importanţa sa educativă, prezentarea colecţiilor fiind un pretext şi mai ales un
instrument pentru educarea vizitatorilor. În prezent, rolul educaţional al muzeului s-a amplificat
tot mai mult, înregistrându-se în numeroase muzee româneşti schimbări radicale în modul prin
care acestea interacţionează cu cele mai diverse categorii de public. Muzeul contemporan nu
mai este doar spaţiu unde vizitatorii învaţă, într-un cadru destul de rigid, despre domeniul
specific fiecărui muzeu, ci şi un loc de divertisment, de învăţare activă, de interacţiune.
Interacţiunea se realizează în contexte dintre cele mai diverse – în cadrul vizitei muzeale sau
în afara acesteia (de exemplu, online). În România, în special în Bucureşti, câteva muzee au
dezvoltat mult componenta activităţii publice, mai ales pe linia diversificării şi dinamizării
programelor educative (Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Naţional
de Artă al României, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului etc.). În acest context se poate
spune că se manifestă o concurenţă tot mai acerbă între muzee pentru câştigarea vizitatorilor.
Din păcate, datorită inadecvării managentului Muzeului Național al Literaturii Române la
nevoile și specificul publicului actual din ultimii ani, acest potențialul uriaș educațional a fost
aproape total ignorat, deși din 2007 acolo s-a înființat un sector special (personalul specializat
format acolo fiind forțat să plece din muzeu). Din aceleași motive, o bună parte a activităților
specifice ale instituției au fost preluate de către alte muzee sau entități culturale, care au
sesizat și au speculat golul lăsat pe piața culturală: conferințe literare, lansări de carte, lecturi
publice, seri de poezie etc. (Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului etc.). O ultimă
transformare a muzeului contemporan, sesizabilă în ţările dezvoltate economic, este aceea de
centru cultural şi comunitar. Această tendinţă se manifestă timid şi în România, dar se întrevăd
schimbări rapide şi pe această direcţie.
O parte dintre obiectivele considerate ca fiind prioritare pentru întreaga lume muzeografică în
perspectiva secolului XXI au în vedere rezultatele unor complexe și aprofundate cercetări
referitoare la evolutia și standardele, pe diverse paliere, ale societății umane. Mai concret
spus, acestea trebuie să raspundă la urmatoarele întrebari esențiale:
•
•
•
•

cum va evolua (din punctul de vedere al cunoașterii), societatea umană în urmatoarele
decenii ?
care vor fi prioritatile (preferințele intelectuale, de loisir, de informare generala ș.a.m.d.)
ale acestei "noi" societăți superinformatizate?
ce rol vor juca muzeele, în această nouă și complexă ambianță socio-culturală care iți
aduce (deja) la domiciliu orice informație din orice domeniu? Vor mai fi sau nu vor
mai fi ele necesare și utile?
daca da, atunci ce măsuri de adaptabilitate vor trebui luate pentru ca aceste instituții
culturale (deja considerate de către unii ca fiind desuete) să supraviețuiască", adică să
își găsească propriul loc și propria utilitate în noua ambianță a secolului XXI.

Ideile care s-au desprins din (doar) aceste cateva aspecte privind perspectiva și viitorul
muzeelor vizează, în principal, următoarele reconsiderări referitoare la rolul și funcțiile
muzeelor:
a - reconsiderarea muzeului ca un fenomen social
b - drept urmare el poate și trebuie să devină un mijloc de transformare a mentalității umane
c - muzeul intermediază și familiarizează publicul cu noile strategii ale cunoașterii
d - muzeele trebuie să reprezinte imaginea specifică a comunității pe care o reprezintă
e - este necesar ca muzeele să devina spații de creativitate pentru diversele categorii de
vizitatori, îndeosebi pentru tineri
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f - drept urmare, este necesară reprofesionalizarea muzeografului care va trebui să devină un
mediator al relațiilor între diferitele componente socio-umane
g - muzeograful trebuie să devină un educator, un formator de opinii, un intermediar între
diversele structuri sociale, profesionale ș.a.m.d.
Muzeul văzut ca fenomen social
Muzeul este una din acele instituții care socializează, care permite grupurilor cele mai diverse
de oameni să se afle, la un moment dat, împreună, într-un spațiu care le satisface un interes
comun. Omul se formează în societate. Societatea, la randul ei, modelează omul. Muzeele
reprezintă unul din aceste mijloace de modelare (remodelare) a unor indivizi sau grupuri de
indivizi. În ce constă aceasta "modelare"?
Prin valorile pe care le găzduiește și pe care le promovează prin metode și mijloace specifice,
muzeul se constituie ca un factor de "salubrizare" a culturii, de luptă împotriva anti modelelor, a
kitsch-ului, a falselor valori. El oferă vizitatorilor ocazia de a se autoevalua, de a se amplasa în plan cultural - pe o scara de valori prin comparație cu modelele oferite de ambianța elevată
a muzeului. Muzeul oferă deci, criterii valorice, săvârșind astfel acte educative specifice,
influentând - în sens benefic, sistematic și permanent - colectivitatea căreia îi aparține.
Vizitatorul se relaționeaza cu ceilalți membri ai societății, caută și își găsește
corespondenți care au aceleași repere, idei și valori morale. Publicul, chiar în diversitatea lui,
este același. Fiecare însa își găsește rostul numai prin misiunea pe care o are de îndeplinit.
Muzeul - mijloc de transformare a mentalităților
Muzeele operează cu valori - materiale sau spirituale. Valorile unui muzeu pot deveni modele
(etice, morale, religioase, cetățenești, politice, culturale ș.a.m.d.), adică pot servi
drept exemple. Faptele de eroism, de comportament civic, de mila și toleranță față de semeni,
de blamare a unor atitudini ce contravin normelor de viață colectivă reprezintă astfel de
modele pe care muzeul le ofera publicului ca exemple. Modele sunt și faptele unor martiri ai
crestinătății, relatările din cărțile sfinte, episoade din viețtile sfinților, din viața Mântuitorului,
faptele apostolilor ș.a., pe care artiștii le-au transpus - de-a lungul secolelor - în variate
interpretari, dar cu unicul scop de a servi drept modele exemplare pentru umanitate. ÎIntr-un
termen generic, ele servesc drept pilde a caror transpunere în imagini și forme pot constitui
pentru privitor un prilej de autoevaluare a propriului comportament și, poate, ocazia de a se
corecta.
Schimbarea mentalităților mai poate viza și schimbarea atitudinii față de valorile create de
om, altele decât cele din domeniul artelor. Conștientizarea faptului că un bun creat de om
reprezintă o valoare poate determina o atitudine plină de respect față de bunul respectiv, dar
nu numai. Asistăm, din păcate, la numeroase episoade de vandalism, de distrugere a unor
bunuri ale societății (inclusiv bunuri cu valoare culturală), și mai grav chiar, la acte de violență
fizică soldate, din pacate, chiar cu pierderi de vieți omenești. Sociologii și psihologii afirmă
unanim că una din cauze o constituie și faptul că cei incriminați nu au fost educați în spiritul
respectului față de valori. Poate să pară ciudat, dar Muzeului, ca instrument și mijloc de
educație, prin programele și inițiativele sale destinate cu prioritate tineretului, îi revin
importante obligații în aceste direcții.
Muzeul și noile strategii ale cunoașterii
Societatea secolului XXI este supusă unui puternic bombardament informațional, de o infinită
diversitate și de o tot mai facilă accesibilitate. Se naște, "firesc" întrebarea: în aceste noi
condiții, mai sunt muzeele obiective de larg interes educativ și cultural?
Specialiștii consideră că muzeele sunt și vor rămane o necesitate pentru că:
• numai muzeele oferă posibilitatea unui contact nemijlocit (vizual, tactil, auditiv, interactiv
ș.a.m.d.) cu exponatele
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•

•

numai într-un muzeu ți se oferă un mediu asociativ prin compararea cu alte exponate
care îi provoacă vizitatorului interesul unei cunoașteri complexe a mediului îin care s-a
realizat exponatul și pe care îl reprezintă sau îl semnifică - prin "semnele" pe care le
găzduiește și le vizualizează, muzeul reconstituie medii sociale, politice, economice,
religioase, culturale etc., "puse în scenă" de către muzeografi pentru a-i oferi
vizitatorului plăceri estetice.
numai în cadrul unui muzeu el poate veni în contact direct cu specialistul
(muzeograful), pe care îl poate întreba, de la care poate afla rîspunsuri nemijlocite, cu
care poate face un schimb de idei ș.a.m.d.

Muzeele și comunitatea
Se insistă asupra necesității ca muzeele - cu excepția muzeelor mari, naționale, să ilustreze și
să valorifice cu prioritate spațiul cultural, istoric, politic sau religios al comunității,
al perimetrului geografic căruia îi aparține. Numai în acest mod se poate oferi vizitatorilor
imaginea a ceea ce se numește specific local sau zonal, elementele de unicitate pe care nu le
poate gasi în alt loc. Aceasta redirecționare tematică le va oferi muzeelor șansa sporirii
numărului de vizitatori care vor veni în căutarea unicității și a specificului local.
Muzeul ca spațiu de creativitate
A devenit deja o practică aceea de a oferi vizitatorilor posibilitatea de a-și manifesta interesul,
talentele (plastice, muzicale, literare, tehnice etc.), printr-o gamă largă de oferte adresate
copiilor, tineretului, adulților, colecționarilor și altor categorii de potențial public. Se practică în
multe locuri ceea ce s-ar putea numi "muzeul-depozit", "muzeul-imaginație", "muzeul-teatru",
"muzeul-carte de istorie", "muzeul-ecologie", "muzeul - religie" și, nu în ultimul rand "muzeul școală".
Reprofesionalizarea muzeografului
În aceste noi condiții, este de la sine înțeles că muzeograful trebuie să-și reconsidere statutul.
În multe părț ale lumii el a capătat deja titulatura de educator de muzeu validat ca urmare a
unei pregătiri complexe, multilaterale, a unor aptitudini pedagogice dovedite prin practică, a
spiritului de inițiativă, de competitivitate, a imaginației, a cunoștințelor de management și
marketing muzeal.

Muzeul și publicul. O viziune de marketing
Publicul muzeului. Caracteristici și perspective
Vizitatorii și participanții la progamele publice sunt cele mai importante segmente de public
pentru un muzeu, însă nu sunt singurele categorii. Muzeul trebuie să aibă în vedere și alte
categorii de stakeholderi atunci când își dezvoltă oferta sau când își proiectează strategia de
marketing. De exemplu, tematica expozițiilor temporare ar putea ține cont de interesele,
valorile, chiar problemele cu care se confruntă comunitatea locală.
Deși vizitarea marilor muzee crește continuu, în Europa pare că publicul muzeului este într-un
moment de pierdere a interesului. În 2007 un procent de 58% din populația nu vizitase nici un
muzeu în ultimele 12 luni, în timp cec în 2013 procentul a crescut puțin, la 62%72. Românii sunt
chiar mai greu de convins să viziteze un muzeu – procentul celor care nu au fost la un muzeu
în ultimul an este de 77%.73 Principalele motive de nevizitare menționate sunt lipsa timpului
disponibil și calitea scăzută și puțin diversificată a ofertei74. Conform barometrelor de consum
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cultural, profilul vizitatorului de muzeu român este: cu studii superioare, cu interese elevante
legate de muzee, mai puțin influențabil de facilitățile oferite de muzeu, activ cultural.
Comportamentul în muzeu al românilor variază în funcție de gen, vârstă și nivel de educație.
Tinerii interacționează maimult și au așteptări în acest sens, precum și cu privire la noile
tehnologii. În general sunt două mari categorii de public75:
‐
‐

Vizitatorul selectiv – persoane cu nivel ridicat de educație, se vizieaz selectiv muzeul,
nu este interes prea mare în noile tehnologii, participare la programele educaționale
Vizitatorul privire de ansamblu – încearcă să rețină cât mai mult din informațiile puse la
dispoziție, inclusiv utilizând noile tehnologii; este client al magazinului muzeului.

Cunoașterea publicului muzeului
Pentru a se putea dezvolta expoziții și programe publice care să atragă publicul conturat
anterior, lucru care pare destul de dificil de realizat, se recomandă realizarea de studii. Prin
aceste cercetări se pot urmări numeroase aspecte:
•

cunoaşterea caracteristicilor mediului

•

previzionarea evoluţiilor viitoare privind mediul şi publicul

•

evaluarea imaginii muzeului, a personalului, a expozițiilor și a programelor oferite

•

cunoaşterea caracteristicilor publicului (vizitatori, participanţi la programe publice,
persoane care nu vizitează muzeul)

•

Studii privind satisfacția publicului și experiența avută la muzeu

•

înţelegerea nevoilor, a dorinţelor şi a motivaţiilor publicului

•

cunoaşterea comportamentul diverselor categorii de public

Simpla observare, nesistematică, a publicului nu ajută foarte mult. Realizarea studiilor de
vizitatori trebuie să ie o preocupare strategică pentru muzeu, să se bazeze pe o metodologie
bine pusă la punct. Acest deziderat nu este ușor de realizat deoarece muzeul se confruntă cu
numeroase contrângeri. Prinre acestea menționăm în mod special lipsa personalului
specializat, resursele financiare limitate și lipsa de timp.
Tot mai multe muzee din România realizează studii privind vizitatorii și participanții la unele
programe – în special prin aplicarea de chestionare. Ținând cont de cadrul de mai sus –
respectiv existența contrângerilor menționate – muzeele se confruntă în mod frecvent cu
riscuri legate de eficiența activității și asigurarea calității rezultatelor.
Etapele dezvoltării unui studiu de piață:
- identificarea problemei,
- definirea scopului şi a obiectivelor,
- alegerea surselor de informaţii,
- stabilirea modalităţii de culegere a informaţiilor,
- proiectarea cercetării propriu-zise,
- recoltarea informaţiilor,
- sistematizarea şi stocarea datelor,
- prelucrarea preliminară a datelor,
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- analiza şi interpretarea,
- elaborarea concluziilor şi propunerilor,
- formularea raportului de cercetare
Muzeele au posibilitatea realizării unor studii indirecte, sau studii directe – pe teren. Prima
categorie de studii sunt mai ușor de realizat, dar informații actuale și relevante care să poată fi
luate în considerație nu prea sunt. În afară de câteva date furnizate de Institutul Național de
Statistică și Barometrele de Consum Cultural nu sunt studii de amploare relevante. În general,
muzeul trebuie să aibă în vedere validarea informațiilor, înainte de a le utiliza. Principalele
direcții care se pot urmări sunt:
•

Evaluarea scopului investigatorului comparativ cu obiectivele noastre – atenţie la
interesele investigatorului

•

Credibilitatea investigatorului

•

Acurateţea informaţiilor

•

Actualitatea informaţiilor

•

Se confirmă informaţiile cu alte surse?

O sursă extrem de importantă de informații este chiar muzeul. Pentru a putea fi folosite cu
succes aceste date este important ca fiecare muzeu să își contruiască o strategie de
colectare, gestionare și analiză a acestora.
Studiile de teren par să fie deci o opțiune naturală, mai ales că ele ar putea să reflecte cu
acuratețe caracteristicile vizitatorilor muzeului respectiv și alte elemente specifice acestui
muzeu. Însă studii de teren făcute in house, fără specialiști în cercetare de marketing /
sociologie, sunt dificil de realizat. O dată decisă derularea de studii directe ale vizitatorilor,
trebuie să se decidă ce fel de tehnici de investigare sunt folosite: cantitative (ancheta pe bază
de chestionar, analiza cantitativă a diferite surse, experimentul, observaţia sistematică) sau
calitative (focus grup, interviu individual de profunzime, analiza calitativă a surselor secundare,
observaţia participativă, (auto)biografiile).76
Comunicarea cu publicul muzeului. Instrumente și provocări
Muzeul comunică cu publicul în mai multe contexte. Pe de o parte vorbim de comunicarea de
marketing, pe de altă parte este comunicarea specifică – asociată colecțiilor și care are valențe
educaționale.
Comunicarea specifică, asociată colecțiilor, se realizează în principal prin etichetele asociate
exponatelor din muzeu. Aparent este ușor de scris un text restrâns de prezentare a
principalelor caracteristici ale unui obiect de patrimoniu. În realitate, acest text trebuie să fie
interesant pentru mai multe categorii de vizitatori – atât prin prisma caracteristicilor personale,
cât și a interesului și a cunoștințelor legate de subiectul respectiv: copii / adulți / persoane în
vârstă; profani / amatori / specialiști; curioși / interesați / plictisiți; vizitatori individuali / familii /
grupuri.
Pentru a fi relevantă, la realizarea textelor din expoziție ar trebui să participe o echip
interdisciplinară. Informația poate fi oferită de către cercetători – din interiorul și din afara
muzeului, documentariști, educatori și muzeografi / curatori. Textele pot fi scrise de o echipă
formată din muzeografi, educatori și specialiști în PR.
Traducerea acestor texte cel puțin într-o limbă străină relevantă este, de asemenea, o
provocare.
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Strategia de comunicare de marketing a muzeului trebuie în primul rând adaptată în funcție de
public. Alegerea celei mai potrivite abordări, a mesajelor celor mai convingătoare și canalelor
celor mai adecvate depinde de cât de convingătoare ar fi acestea din perspectiva publicului
țintă. Obiectivele pe care muzeul le poate avea în vedere sunt numeroase și vizează atât
muzeul pe ansamblu, cât și diverse componente ale ofertei. Direcțiile principale avute în
vedere pot fi: dezvoltarea imaginii muzeului (a brandului), atragerea publicului către expozițiile
muzeului, sporirea participării la programele muzeului, dezvoltarea relațiilor cu stakeholderii și
atragerea de fonduri pentru muzeu.
Principalele instrumente de comunicare promoțională:
‐
‐
‐

materiale promoționale și publicitate
relații publice
marketing direct

Provocările cu care se confruntă un muzeu sunt multiple, dar probabil că principalul
impediment privind realizarea de companii creative și de impact este lipsa resurselor
necesare. În contextul resurselor limitate muzeul este obligat să dezvolte de cele mai multe ori
campanii de promovare in house. În acest context, pentru a se asigura coerența procesului
comunicațional și a se păstra un standard adecvat care să ducă la consolidarea imaginii
muzeului se recomandă construirea unor template-uri și adoptarea unui stil unitar de
comunicare.

56

Întâlnirea cu publicul muzeului în spațiul online
Ținând cont de constrângerile cu care se confruntă muzeele, precum și de caracteristicile
societății contemporane, comunicarea promoțională a muzeului s-a mutat în spațiul online.
Putem vorbi de un muzeu online – site-ul muzeului. Acesta ar trebui să fie un portal complex,
nu un simplu avizier mai mult sau mai puțin actualizat / dinamic. Acesta poate fi77:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Suport pentru informaţii utile
Purtător de cuvânt
Educator, îndrumător, deţinător / distribuitor de resurse
Forum pentru comunicare şi debatere
Fundraiser
Magazin

În ultimii ani muzeele apelează tot mai mult la pagini de Facebook pentru a construi o
comunitate virtuală de prieteni ai muzelui și pentru a atrage cât mai mult publicul. De
asemenea, retelele sociale pot fi folosite și pentru implicarea și educarea publicului – de
exemplu prin crearea de app-uri.
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Muzeul antreprenorial – muzeul ca mall cultural
Pentru a putea supraviețui atât din punct de vedere financiar, cât și social, un muzeu trebuie
să fie din ce în ce mai atractiv. În acest context el trebuie să dea dovadă de spirit de initiativă,
de creativitate în construirea ofertei și atragerea publicului, de spirit antreprenorial. Cu alte
cuvinte el trebuie în mod original să propună o ofertă atractivă, care să îi aducă venituri
suficiente pentru a le reinvesti și astfel să obțină alte venituri, mai mari. Acest lucru trebuie
făcut, desigur, fără a se pierde din vedere misiunea culturală a oricărui muzeu.
Avându-se în vedere mecanismul schițat mai sus muzeele ar putea să devinp mall-uri
culturale. De altfel multe muzee oferă diverse tipuri de oferte culturale – pe lângă expoziții au
numeroase tipuri de programe publice, propun piese de teatru și spectacole, unele a săli
speciale cum ar fi planetariumurile etc. Un mall culural însă nu trebuie să ofere numai servicii
și produse culturale, ci și alt tip de servicii și produse, de natură comercială și care să asigure
confortul vizitatorilor, asigurarea altor categorii de nevoi.
Mall-ul este un spațiu familiar și prietenos pentru mare parte a publicului muzeului. Se pune
întrebarea dacă modelul de business al mall-ului poate fi preluat de către un muzeu pentru a
deveni și el un mall (cultural). Un mall este caracterizat prin mai multe elemente, printre care:
•

Oferă confort și satisfacerea nevoilor

•

Este ocazie de cumpărături (bazate pe impus la multe ori)

•

Asigură petrecerea agreabilă a timpului liber

•

Este loc de întâlnire cu prietenii pentru socializare și servire a mesei

Ce poate face muzeul pentru a devein un mall cultural, dincolo de oferta culturală adecvată și
personalizată caracteristicilor publicului?
Spații pentru confortul vizitatorilor
Pentru ca vizitatorii să aibă o experiență plăcută în muzeu, acesta trebuie să asigure cât mai
multe condiții de confort. Astfel, trebuie ținut cont de toate nevoile și dorințele pe care le poate
avea un vizitator în muzeu, din momentul în care intră în muzeu, până când pleacă de la
muzeu. În acest scenariu, propun să urmărim vizitatorul pe tot acest parcurs.
Important este să se aibă în vedere, în permanență, atât interesul muzeului cât și cel al
vizitatorului. Din nou, atragem atenția că o viziune de marketing presupune existența unei
strategii de comunicare și de gestionare a activităților și a fluxurilor din holul muzeului, sau din
alte spații publice ale muzeului care să contribuie la satisfacerea nevoilor și dorințelor
publicului, astfel încât să îi faciliteze o experiență plăcută la muzeu.
Magazinul muzeului
Magazinul este obligatoriu prin prisma publicului. Multe persoane consideră că o vizită la
muzeu este incompletă fără a achiziționa un obiect, oricât de mic, care să amintească de
experiența respectivă. Motivele pentru care o persoană cumpără din magazinul unui muzeu
sunt diverse. Unii achiziționează un suvenir pentru ei sau pentru prieteni. Sunt persoane care
au fost puternic impresionate de un obiect din colecția muzeului și doresc să îl „aibă” și ei. Alții
doresc să afle mai multe informații despre o temă de care au aflat în cursul vizitei la muzeu și
sunt dispuși să citească mai multe. Alte persoane se simt bine achiziționând obiecte din
magazinul muzeul și poate chiar doresc să ajute muzeul. Există și persoane care cumpără
pentru că s-au simțit bine și astfel continuă, într-un fel, experiența muzeală. Este posibil ca
cineva să cumpere din magazinul muzeului pentru că i se pare o activitate dezirabilă social.
Alții vor pur și simplu să aibă un obiect unic, care le place și pe care nu îl pot lua din altă parte.
Deoarece magazinul poate fi o componentă strategică a managementului general al muzeului,
pentru a se maximiza efectele pe care îl are este recomandat să fie numit un coordonator al
acestuia. Rolul acestei persoane este de a superviza activitatea din cadrul magazinului, de a
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gestiona diverse aspecte operționale și logistice, de a decide cu privire la oferta magazinului,
de a monitoriza performanțele financiare ale acestuia și de a coordona alte activități asociate
magazinului muzeului (de exemplu, promoții sau diverse aspecte legate de gestionarea
spațiilor și de amplasarea produselor în interiorul magazinului pe rafturi și în vitrine). Deciziile
cu privire la magazinul muzeului trebuie să se raporteze permanent la public; trebuie să se
adopte o strategie de marketing specială pentru magazinul muzeului. Numai astfel muzeul o
să poată beneficia la maximum de acest magazin, nu numai în termeni financiari și de
marketing.
Magazinul muzeului poate avea un rol complex. El este o sursă de venit. Poate contribui la
dezvoltarea imaginii muzeului și chiar deveni o atracție în sine. Este, pentru unii, un spațiu de
relaxare înaintea, pe parcursul sau la sfâșitul vizitei la muzeu. Printr-o strategie adecvată
privind oferta sa, magazinul poate contribui la atingerea misiunii educative și culturale a
muzeului, propunând produse care luate acasă că contribuie la continuarea experienței
muzeale și la continuarea descoperirii și asimilării de informații culturale.
Un muzeu poate avea unul sau mai multe magazine. Abordările sunt multiple – de la magazin
general amplasat pe o suprafață etinsă la mici magazine tematice amplasate în cele mai
neașteptate locații din muzeu. Un criteriu important de alegere a locației este accesibilitatea și
modul în care se gestionează fluxurile în muzeu.

Un magazin ar trebui să aibă trei mari secții: oferta generală, produse asociate cu colecțiile
muzeului și suveniruri. Originalitatea și calitatea ar trebui să caracterizeze oferta unui magazin
muzeal. De asemenea, oferta sa ar trebui să fie în concordanță cu tematica muzeului și să fie
inspirată din colecțiile muzeului. Nu trebuie să se piardă din vedere rolul educativ al ofertei
magazinului.
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Restaurant / cafeteria
Existența unor spații în care vizitatorii se pot relaxa și întrema pentru continuarea vizitei în
muzeu este obligatoriu și din perspectiva publicului, în special în cazul unor muzee mari ca
dimensiuni. Dincolo de satisfacerea unor nevoi specifice ale vizitatorilor, cafeteria și
restaurantul muzeului pot fi și un loc de prelungire a experienței muzeale. În contextul
existenței unei stategii de marketing clar definite, acest spațiu poate fi folosit activ de către
muzeu pentru a transmite mesajul său cultural specific, pentru a contribui la atingerea misiunii
muzeului.
Tipologia acestor spații variază atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al ofertei. Sunt
destule muzee care nu au clădiri suficient de mari nici pentru colecțiile pe care le dețin și
pentru activitățile specifice muzeului, neputând aloca prea mult loc pentru un eventual spațiu
de servire a unor băuturi și / sau gustări. Sunt însă și muzee mari care pot (și sunt chiar
obligate de public) să amenajeze mai multe astfel de spații, de dimensiuni diferite.
Decizia cu privire la oferta de produse nu este deloc ușoară. Se poate opta pentru spații
simple, de tip cafenea unde se servesc câteva tipuri de băuturi și se pot servi câteva
sortimente de produse de patiserie sau cafetărie. Se poate decide pentru spații considerate
mai selecte, de tip bistro, unde se poate opta și pentru servirea de vin și a unor gustări.
Alternativa cea mai complexă pe care o are muzeul este de a amenaja un restaurant. Strategia
de marketing specifică acestei oferte a muzeului trebuie să aibă în vedere existența unei
specializări sau oferirea unei game generale de produse. De exemplu, se poate opta pentru o
ceainărie, sau pentru un bistro - restaurant cu bucătărie moleculară. Gama de opțiuni este
nelimitată, iar decizia trebuie să aibă în vedere nu numai considerente financiare și de
marketing, ci și specificul muzeului, imaginea pe care el o are, promisiunea făcută publicului și
misiunea sa.

NOTĂ: Această secțiune preia, în mare parte, principalele idei din capitolul ”Un mall cultural?”
al lucrării: A. Zbuchea, 2014, Marketing muzeal pentru nonmarketeri, București: Tritonic
(pp.107-123).
Alexandra Zbuchea
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V. STATUTUL JURIDIC AL BUNURILOR CULTURALE
(Legislația în vigoare cu privire la patrimoniu si bunuri muzeale)
Noţiuni generale – tipuri de acte normative, organisme de reglementare, regimul proprietăţii
publice, concepte şi instituţii juridice
Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 182/2000 (republicată 2014)
Norme de aplicare a Legii nr. 182/2000
- Normele de clasare a bunurilor culturale mobile – Hotărârea Guvernului nr. 886/2008
- Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea
Guvernului nr. 1546/2003
- Normele de acreditare a experţilor - O.M.C.C. nr. 2009/2001
- Normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor - O.M.C.C. nr. 2008/2001
- Normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare –
Hotărârea Guvernului nr. 216/2004 (modificată prin H.G. nr. 1304/2010)
- Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile –
Hotărârea Guvernului nr. 518/2004, Regulament CEE nr. 3911/1992
- Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile – 1420/2003, modificată prin H.G. nr.
153/2008 şi H.G. nr. 1304/2010)
Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea normelor
metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de
muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil (modificat prin
O.M.C.C. nr. 2371/2008);
Ordonanţa Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor
culturale mobile exportate temporar (aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/2001,
republicată)
Legea muzeelor si a colecțiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003 (republicată 2014);
Norme de aplicare a Legii nr. 311/2003
- Normele privind aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării
muzeelor şi colecţiilor publice – O.M.C.C. nr. 2297/2006
- Norme de acreditare a muzeelor şi colecţiilor publice – O.M.C.C. nr. 2057/2007
- Norme de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice – O.M.C.C. nr. 2185/2007
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2044/2001 privind instituirea Registrului bunurilor
culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Reglementări conexe: Codul Penal, Codul Civil, Legislaţia privind proprietatea intelectuală
(Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 109/2007 privind
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice), regulamente de organizare şi funcţionare,
regulamente interne
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VI. DEPOZITAREA, MANIPULAREA ȘI CONSERVAREA PREVENTIVĂ
I. Definiţie, cadru legislativ, precizări
In ţara noastră protejarea patrimoniului muzeal se realizează în concordanţă cu următoarele
legi şi normative:
1. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil
2. Norme de clasare a bunurilor culturale (publicate în MO 349/ 24 mai 2002)
3. Legea nr. 311/ 8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice
4. Norme de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate (publicate în
MO 58/ 23 ianuarie 2004)
5. Legea nr. 12/ 11 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a
colecţiilor publice nr. 311/2003
Mai
multe
informaţii
cu
privire
http://www.cultura.ro/LawsArchive.aspx

la

legislaţie

pot

fi

obţinute

accesând

Definiţie
Patrimoniul muzeal reprezintă totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare
patrimonială ce aparţin unui muzeu sau, după caz, unei colecţii publice. (Legea 311/2003)
Din patrimoniul muzeal pot face parte următoarele categorii de bunuri:
1. bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţională, istorică,
arheologică, etnografică, artistică, documentară, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică,
numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii
materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane, ale mediului înconjurător şi ale
potenţialului creator uman;
2. bunurile imobile de valoare excepţională, istorică, arheologică, etnografică, artistică,
documentară, ştiinţifică şi tehnică;
3. siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi
arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice şi zoologice, precum şi
construcţiile aferente;
4. alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în
cadrul expoziţiilor şi al altor manifestări muzeale.
Proprietate
Bunurile care se află în patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, al dreptului de proprietate privată.
Regimul juridic al dreptului de proprietate publică şi/sau privată asupra bunurilor care se află în
patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare. (Legea 311/2003)
Categorii de bunuri aparţinând patrimoniului cultural naţional
In funcţie de importanţă sau de semnificaţie, de vechime, unicitate sau raritate, bunurile
aparţinând patrimoniului cultural naţional sunt împărţite în două mari categorii: (Legea
182/2000)
1. Fondul patrimoniului cultural naţional (fond), alcătuit din bunuri culturale de valoare
deosebită;
2.Tezaurul patrimoniului cultural naţional (tezaur), alcătuit din bunuri culturale de valoare
excepţională.
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Obligaţiile proprietarilor
Proprietarii de muzee şi colecţii publice au următoarele obligaţii:
- de a asigura evidenţa şi clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal
- de a asigura conservarea şi restaurarea acestor bunuri
- de a le pune în valoare prin expunere şi garantarea accesului publicului şi specialiştilor
la acesta, prin cercetare şi punerea la dispoziţie pentru cercetare.
Se interzice folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele mai sus menţionate.
Proprietarii au obligaţia de a lua măsuri menite să asigure paza, protecţia împotriva incendiilor,
prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal în caz de calamitate
naturală sau conflict armat. (Legea 311/2003)

II. Protejarea patrimoniului în muzee şi colecţii: organizare, responsabilităţi
Întreg personalul angajat în muzee si colecţii contribuie prin activitatea sa la protejarea
patrimoniului muzeal. Conform legii muzeelor, personalul de specialitate al muzeelor şi al
colecţiilor publice cuprinde funcţiile de muzeograf, cercetător, conservator, restaurator şi
arhitect - acolo unde este cazul. Bunurile culturale, grupate pe categorii de materiale şi
depozitate în spaţii special amenajate în conformitate cu Normele de conservare şi restaurare
sunt în gestiunea unui conservator sau gestionar conservator, cu studii medii sau superioare,
atestat conservator. In funcţie de organizarea fiecărei instituţii depozitele pot fi în subordinea
unui departament dedicat evidenţei (sau evidenţei şi conservării) patrimoniului, sau fiecare
secţie poate avea în subordine propriile depozite. In unele cazuri conservatorii sunt coordonaţi
de un conservator general, care în acest caz răspunde de toate colecţiile.
De exemplu, în Muzeul Naţional de Istorie a României, depozitele aparţin departamentului
"Patrimoniu-Conservare", care se ocupă cu evidenţa, clasarea şi conservarea patrimoniului şi
colaborează cu celelalte departamente de Arheologie, Numismatică şi Tezaur etc. spre
deosebire de Muzeul Naţional de Artă al României unde fiecare secţie, respectiv Artă veche
românească, Artă europeană, Artă orientală are în subordine depozite pentru fiecare categorie
de materiale, în funcţie de specificul secţiei.
In plus, în marea majoritate a muzeelor există, sau ar trebui să existe, un departament de
Conservare-restaurare care, în funcţie de nivelul muzeului, cuprinde ateliere de conservarerestaurare grupate pe categorii de suporturi (pictură – tempera şi ulei, documente grafice,
textile, piele şi pergament, metal, lemn, piatră) în funcţie de colecţii precum şi un laborator de
investigaţii fizico-chimice şi biologice.
In limbaj de specialitate conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal se realizează prin:
-

conservarea preventivã - ansamblul activităţilor cu caracter permanent, ce au ca scop
contracararea acţiunii tuturor factorilor care intervin în mecanismul proceselor de
deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale muzeale.

-

conservarea curativã - ansamblul de mãsuri menite sã contracareze efectele
degradărilor fizice, chimice şi biologice asupra bunurilor culturale

-

restaurarea - o intervenţie competentã cu mijloace adecvate asupra unui bun cultural,
cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din
original şi din semnificaţia iniţialã a obiectului asupra căruia se intervine.

Conservarea preventivă este în sarcina conservatorului general şi a conservatorilor de colecţii
iar conservarea curativă şi restaurarea se realizează de către specialiştii atestaţi în conservare
şi restaurare din laboratoarele de conservare-restaurare, în conformitate cu Normele în
vigoare. Pentru o bună colaborare cu toate aceste categorii de personal implicate în protejarea
patrimoniului muzeal este necesar ca muzeografii să cunoască şi respecte Normele de
conservare şi restaurare şi de aceea suportul de curs se doreşte a fi un instrument util în acest
sens. Chiar dacă unele date ar putea părea foarte detaliate rolul introducerii lor în curs este
pur informativ dar necesar în vederea construirii unei relaţii eficiente între muzeograf,
conservator, restaurator şi investigator, cu consecinţe în conservarea bunurilor culturale.
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III. Conservarea preventivă: reguli de depozitare, expunere, manipulare şi
transport
(extrase din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate)
1. Microclimatul
Microclimatul reprezintă sinteza condiţiilor fizice ambientale (de exemplu distribuţia în timp şi
spaţiu, fluctuaţia valorilor şi tendinţelor, valorile medii şi extreme, gradienţii în spaţiu şi
frecvenţa oscilaţiilor) a variabilelor atmosferice cum ar fi temperatura, umiditatea, iluminarea,
viteza curenţilor de aer pe o perioadă de timp reprezentativă a tuturor condiţiilor determinate
de factorii naturali sau de influenţa activităţilor umane. Microclimatul este determinat de
interacţiunea complexă a unei multitudini de factori şi nu întotdeauna este posibilă o
interpretare cu acurateţe a ceea ce se întâmplă sau o previziune asupra dezvoltării în viitor a
unei situaţii anume. Totuşi, cunoştinţele în acest domeniu progresează continuu, chiar dacă cu
paşi mici, iar termodinamica atmosferică oferă un bun început. Chiar dacă în mod tradiţional
mediul interior a fost considerat distinct faţă de cel exterior, în aer liber, practic ele pot fi
discutate împreună întrucât se confruntă cu probleme similare: ambele suferă cicluri zilnice de
variaţie a temperaturii şi umidităţii, determinate fie de radiaţia solară fie de sistemele de
încălzire, ventilaţie sau condiţionare a aerului; ambele sunt expuse la radiaţii cu lungime de
undă scurtă - care poate fi radiaţia solară directă pe cerul liber sau prin fereastră, sau lumina
artificială; ambele sunt afectate de mişcarea aerului, a vântului, a curenţilor de aer, a
infiltraţiilor de aer prin crăpături sau determinate de deschiderea uşilor sau ferestrelor. Căderile
de apă şi rouă sunt considerate ca tipice mediilor exteriore dar deseori căderile de apă
penetrează în interior prin discontinuităţi sau sub formă de condens pe suprafaţa geamurilor
sau a obiectelor reci. Poluanţii externi pot penetra prin uşi sau ferestre şi sunt trasportaţi dintro cameră în alta şi depozitaţi prin acelaşi mecanism, în exterior sau interior. Aceleaşi probleme
se pot întâlni în ambele medii, chiar dacă scala sau nivelul de complexitate pot fi diferite.
Diferenţa esenţială constă în faptul că microclimatul interior poate fi controlat, cel puţin
principial, şi important este să ştim cum se poate face aceasta.
Din punct de vedere practic se consideră la modul general drept condiţii normale din punct de
vedere al parametrilor:
a.) umiditatea relativă (U.R.) : sã fie cuprinsă între 50-65% ;
b.) temperatura : să nu depăşească 220C (este important ca aceasta să fie stabilă şi să
fie corelată cu U.R.).
c.) nivelul iluminării bunurilor de natură organică : reglat în funcţie de gradul lor de
sensibilitate la degradarea fotochimică (50-80 lucşi pentru cărţi, documente, miniaturi,
acuarele, grafică, textile, lemn pictat, os, fildeş, specimene de istorie naturalã, 150-200
lucşi pentru picturi şi obiecte din lemn); componenta UV emisã de sursele de iluminat
nu trebuie sã depăşească 75 µW/lm (microwatt/lumen). Unităţile de măsură menţionate
sunt caracterizate la pagina 5.
d.) viteza curenţilor de aer : corelată cu situaţiile concrete pentru fiecare caz în parte
(detalii la pagina 10)
Menţionăm că valorile umidităţii relative, temperaturii şi iluminării prevăzute în Norme sunt cele
recomandate de Gary Thompson şi se referă la condiţiile de microclimat din Anglia. Trebuie
reţinut faptul că exista situaţii în care anumite obiecte au intrat într-un echilibru stabil cu mediul
înconjurător datorită depozitării sau zacerii în acel mediu pentru o perioadă îndelungată de
timp. Este posibil ca aceste obiecte puse în condiţiile ideale menţionate anterior să sufere
transformări ireversibile sau greu de controlat. De aceea se recomandă menţionarea în fişele
de evidenţă a condiţiilor reale în care au fost depozitate sau expuse obiectele şi pentru cât
timp anume.
a) Umiditatea relativă reprezintă raportul dintre masa vaporilor de apă prezenţi într-un volum
atmosferic oarecare şi cantitatea maximă posibilă de vapori de apă existentă în volumul
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respectiv, la aceeaşi temperatură. Este cunoscut faptul că nivelul ridicat de umiditate duce la
creşterea gradului de degradare în mai multe moduri.
Piatra, ceramica, cărămida, fresca şi alte materiale care conţin săruri solubile în apă în
structura poroasă sunt sensibile la schimbările de microclimat. Condiţiile de mediu care duc la
cicluri de umiditate relativă pot genera cristalizarea şi dizolvarea sărurilor prin două
mecanisme:
(1) evaporarea apei care este controlată de umiditatea relativă produce o concentrare a
sărurilor din apă, supersaturaţia şi precipitarea de săruri cristaline;
(2) sărurile higroscopice, care sunt în formă cristalină numai în medii uscate, îşi măresc
volumul, urmare a ciclurilor de umiditate relativă. Aceste mecanisme generează degradări
mecanice cumulate, eflorescenţe, subflorescenţe, exfolieri sau fisurări.
Coroziunea este rezultatul distructiv a reacţiei chimice între metal şi mediul în care acesta se
află şi de aceea include şi oxidarea care este prima formă a degradării metalului. Coroziunea
metalică implică transferul sarcinilor electrice în soluţie apoasă. De aceea, în prezenţa apei,
metalele tind să se combine cu alţi compuşi chimici şi să revină la forme similare mineralelor
naturale din care acestea au fost extrase (termodinamic mai stabile), eliberând energia
necesară extragerii lor.
Pentru sticlă situaţia este complexă întrucât sunt diferite tipuri de sticlă şi mecanisme de
degradare. Soluţiile şi pH-ul (logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen
dintr-o soluţie) acestora pot provoca modificări chimice ale suprafeţei, care se pot extinde apoi
către întreaga structură. Apa provenită din condensare, din precipitaţii sau din simpla adsorbţie
a vaporilor de apă este necesară pentru înlocuirea cu protoni a ionilor alcalini difuzaţi şi, în
consecinţă, hidratarea reţelei de silice. Moleculele de apă pot difuza în interiorul sticlei prin
mici cracluri acţionând asupra carbonaţilor de sodiu şi potasiu şi pot astfel favoriza procese de
schimb ionic şi extracţia alcaliilor. In condiţii uscate, sau sub acţiunea radiaţiei solare,
pierderea apei absorbite duce la deshidratare. Din această cauză ciclurile de variaţie a
umidităţii sunt periculoase, chiar în absenţa poluării.
Obiectele din lemn şi hârtie sunt compuse din lanţuri de celuloză formate din molecule de
glucoză. Fiecare unitate glucozidică posedă trei grupe hidroxil care prezintă afinitate pentru
apă. Atunci când apa este adsorbită ea va fi reţinută între lanţurile celulozice, deplasându-le,
ceea ce va duce la creşterea în dimensiuni a materialului şi scăderea coeziunii datorate
legăturilor de hidrogen şi forţelor intermoleculare van der Waals. A doua consecinţă este
aceea că are loc o hidroliză înceată dar crescândă, care rupe legăturile între unităţile
celulozice şi fragmentează lanţul celulozic în lanţuri mai scurte şi mai puţin puternice, printr-un
mecanism de de-polimerizare. A treia consecinţă este oxidarea, sau degradarea chimică, în
special în cazul hârtiei moderne (după mijlocul secolului al XIX-lea) care este formată din
pulpa lemnului şi conţine elemente acide. Distrugerea este mai severă în prezenţa poluanţilor
atmosferici, în special a ozonului. In plus, când hârtia este păstrată într-un mediu umed, ea
eliberează acid sulfuric care accelerează deteriorarea. Ultima, dar nu cea din urmă consecinţă
a umidităţii este biodeteriorarea.
Nu numai umiditatea dar şi uscăciunea afectează structura moleculară. Hârtia are o structură
mai slabă comparativ cu lemnul şi este mai sensibilă la variaţiile de umiditate. Temperaurile
moderat reci şi uscăciunea sunt mai bune pentru depozitare şi conservare dar fac hârtia
casantă. Umiditatea moderată determină absorbţia unui număr de molecule de apă ceea ce
asigură mobilitatea lanţurilor celulozice, crescând flexibilitatea şi aceste condiţii de ambient
sunt recomandabile. De aceea, când o carte este consultată, ea ar trebui să treacă de la un
mediu rece, uscat de depozitare la un climat intermediar de tranziţie, şi apoi la camera de
lectură cu umiditate mai mare, pentru a face hârtia mai elastică şi mai caldă, în scopul evitării
variaţilor bruşte de microclimat. De aceea, preferinţa pentru o anume umiditate relativă poate fi
diferită în funcţie de utilizare. In literatură sunt sugerate umidităţi relative diferite, în domeniul
45-65%.
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In mod similar, colagenul din pergament posedă lanţuri de aminoacizi cu probleme similare
celor discutate pentru celuloza din hârtie, şi uscăciunea sau umiditatea extremă pot altera
ireversibil compoziţia structurală.
Apa poate fi absorbită şi de piesele textile (bumbac, in, lână, mătase) ducând la fragilizarea
materialului şi slăbirea în intensitate a culorii.
Pentru toate materialele microclimatul trebuie astfel ales încât să reducă sau să elimine riscul
atacului biologic cauzat de fungi, bacterii sau alţi paraziţi.
Controlul umidităţii în interiorul vitrinelor se poate realiza prin introducerea unui strat de
silicagel condiţionat (aflat în echilibru la o umiditate determinată) care menţine valoarea
umidităţii relative la nivelul impus de condiţiile speciale cerute de un anumit obiect. Pentru
aceasta vitrina trebuie să fie etanşă şi silicagelul să fie self-indicator (îşi schimbă culoarea în
funcţie de nivelul de umiditate) astfel încât uscarea să se facă la intervalele cerute de situaţia
concretă.
b) Temperatura este definită drept condiţia care determină direcţia fluxului net de căldură
dintre două corpuri, de la cel mai cald la cel mai rece. Pentru măsurare, un termometru poate
fi pus în echilibru cu un corp, pentru a citi temperatura corpului pe termometru, dacă acesta nu
perturbă temperatura originală a corpului şi nu este influenţat de alţi factori. Din punct de
vedere practic, termometrul măsoară numai temperatura corpului său, care nu este neapărat
aceeaşi cu temperatura obiectului investigat. De fapt, echilibrul termodinamic implică un
echilibru între conductivitate, schimbul de căldură prin convecţie şi radiaţie, care este diferit
pentru fiecare corp. In particular, căldura radiantă este schimbată cu alte corpuri externe aflate
în apropiere sau la depărtare şi această influenţă nu este inclusă în definiţia temperaturii.
Temperatura este o consecinţă a echilibrului de energie prezentă şi trecută care include şi
contribuţii adiacente datorate transportului maselor de aer şi numai în cazuri foarte rare este
omogenă într-un corp sau o încăpere.
Temperatura este însă un factor important în conservarea bunurilor culturale având în vedere
că modificări ale acestui parametru induc tensiuni superficiale între suprafaţa şi interiorul
obiectului. Ciclurile de temperatură induc mecanisme de alterare şi îmbătrânire accelerată a
materialelor sensibile; cu cât ciclul este mai rapid, cu atât gradientul de temperatură în
interiorul materialului este mai mare, frontul de propagare a energiei termice în material este
mai abrupt, îmbătrânirea mai rapidă şi degradarea stratului superficial mai evidentă. Cu cât
durata fluctuaţiei este mai mică cu atât mai subţire va fi stratul afectat. Ciclurile termice pot
astfel cauza dezagregarea mecanică a părţilor exterioare ale rocilor. Ţinând cont că valoarea
artistică a bunurilor mobile sau monumentelor este dată în primul rând de stratul de suprafaţă,
ciclurile scurte de temperatură (zilnice) devin mai importante decât cele sezoniere.
O altă consecinţă a variaţiilor de temperatură o constituie modificare umidităţii relative şi a
cantităţii de apă adsorbite de corpuri. Diverse materiale, ca lemnul, pergamentul, fildeşul,
mortarele îşi schimbă dimensiunea în funcţie de conţinutul de apă, prin expansiune, contracţie,
fisuri la nivel micro sau macro molecular. Efectele temperaturii externe sunt complexe. Lemnul
spre exemplu este caracterizat de conductivitate termică mică şi propagarea internă a unei
schimbări în temperatură este precedată de propagarea unei schimbări în umiditatea relativă
datorată difuziei moleculelor vaporilor dispersaţi în aer, şi aceasta este urmată de
redistribuirea apei absorbite în pori. In cazul pietrei poroase, schimbările de temperatură duc la
modificarea umidităţii relative, care este legată de evaporarea apei din pori, cu consecinţe în
creşterea concentraţiei de săruri dizolvate, ceea ce duce la precipitarea acestora, când soluţia
devine sper-saturată.
Temperatura aerului este şi un factor cheie în determinarea habitatului vieţii biologice şi
controlul metabolismului. La temperaturi sub 200C procesele metabolice sunt reduse şi
biodegradarea datorată bacteriilor poate fi prevenită prin alegerea acestor valori corelată cu
alţi factori de mediu (umiditate, lumină, ventilaţie). Totuşi, chiar dacă valori ale temperaturii
între 20-350C favorizează activitatea microbiologică, răspunsul variabil şi adaptabilitatea
microorganismelor la valori mai mici sau mai mari ale temperaturii, la fel ca şi în cazul altor
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condiţii extreme de mediu (activitatea apei, valoarea pH-ului), trebuie luate în considerare
atunci când se discută măsuri preventive împotriva atacului microbiologic.
Chiar dacă în unele cazuri în incinte închise sunt montate termostate pentru controlul
temperaturii trebuie ţinut cont de faptul că aceasta nu este constantă ci trebuie caracterizată
ca o funcţie a patru variabile: x, y, z şi timp. Cum aerul este mobil, şi are căldură specifică
mică, temperatura internă va fi determinată de schimburi cu podeaua, tavanul, pereţii,
ferestrele, uşile, de alte surse de căldură: încălzitoare, sisteme de condiţionare a aerului,
radiaţia solară, lămpi, precum şi de prezenţa factorului uman. Dacă există ferestre sau uşi
deschise, sau curenţi forţaţi de aer la diferite temperaturi, advecţia de aer nou devine factorul
dominant. Intr-o cameră închisă aerul cald se ridică, dar ascensiunea sa este limitată de tavan;
aerul este distribuit în funcţie de densitate, cel mai fierbinte şi mai puţin dens în partea
superioară şi cel mai rece şi mai puţin dens în cea inferioară. Există astfel tendinţa formării
unei stratificări atmosferice stabile. Totuşi, dacă sunt şi alte surse de încălzire sau dacă nu
toate suprafeţele sunt în echilibru termic cu aerul la nivelul lor de înălţime, legea conservării
masei cere ca ridicarea aerului cald să fie asociată cu un flux egal de aer descendent, şi
invers. Aceasta poate avea loc în diverse moduri, determinate de arhitectura încăperii. In toate
cazurile însă este de aşteptat o stratificare naturală într-o atmosferă interioară; mişcări ale
aerului pot proveni din prezenţa unor corpuri cu temperaturi diferite. Zidurile groase ale
clădirilor istorice au o capacitate de încălzire enormă, tind să păstreze echilibrul şi în general
sunt caracterizate de stratificare termică stabilă, exceptând situaţiile în care sunt prezenţi
factori perturbatori, cum ar fi sisteme de umidificare, ventilaţie, condiţionare a aerului, lămpi
sau prezenţa factorului uman. Pereţii groşi ai clădirilor istorice sunt foarte eficienţi în atenuarea
ciclurilor zilnice de temperatură şi într-o mică măsură a variaţiilor sezonale, astfel încât
microclimatul interior este omogen, iar condiţiile externe şi variaţia sezonală sunt reduse.
Situaţia optimă este în cazul în care variaţia în timp a parametrilor pentru pereţi, podea şi
acoperiş sunt similare deoarece, atunci când sunt diferite, stabilitatea internă se schimbă în
funcţie de sezon. De exemplu, în cazul bisericilor, tavanul urmează variaţii sezonale cu o
uşoară inerţie a pereţilor, iar podeaua aşezată pe pământ, are inerţie mult mai mare, astfel
încât pe timpul verii tavanul relativ cald şi podeaua relativ rece generează o stratificare internă;
pe timpul iernii podeaua relativ caldă şi acoperişul rece tind să distrugă stabilitatea aerului cu
uşoare amestecuri interne generând un profil vertical izoterm.
Ţinând cont că în interiorul clădirilor valul "primar" extern de căldură este atenuat de pereţi, dar
schimbări abrupte de temperatură sunt generate de surse locale, este nevoie de un alt filtru
natural care să atenueze aceste schimbări "secundare" de temperatură şi, în plus, să protejeze
bunurile culturale de depunerile de praf sau şocuri accidentale. Aceste condiţii sunt îndeplinite
de vitrine. De exemplu la Uffizi Gallery din Florenţa, variaţiile externe de temperatură pot
ajunge la 200C pe când în interiorul încăperii şi în vitrine această variaţie este de 40C,
răspunsul la variaţia de temperatură în vitrină având o inerţie de aproximativ două ore, evitând
astfel şocurile termice. Exponatele din vitrină sunt astfel expuse la variaţii mai mici de
temperatură faţă de cele expuse liber şi în plus sunt protejate de fluctuaţiile rapide de
temperatură şi umiditate, ca şi de alţi poluanţi din încăpere. Iluminarea trebuie obţinută cu
lămpi dispuse în afara vitrinei; o lampă în interior acţionează ca o sursă puternică de căldură
care în plus rămâne aproape în întregime în interiorul vitrinei. Totuşi, se poate întâmpla ca şi o
sursă externă să ducă la încălzirea aerului din vitrină datorită efectului de seră dacă materialul
din care este confecţionată vitrina nu este suficient de transparent la radiaţia din spectrul
infraroşu.
c) Iluminarea
Lux-ul este unitatea SI (sistemul internaţional pentru unităţi de măsură) pentru iluminare. Se
utilizează în fotometrie ca o măsură a intensităţii luminoase. 1 lux este egal cu 1 lumen / m2,
lumenul fiind o unitate derivată, bazată pe unitatea fundamentală candela.
Lumenul este unitatea de măsură pentru fluxul luminos şi reprezintă 1 candelă x 1 steradian,
Candela este unitatea fundamentală în sistemul internaţional ce măsoară intensitatea
luminoasă şi reprezintă puterea emisă de o sursă punctiformă într-o direcţie dată a unei surse
care emite o radiaţie monocromatică de frecvenţă 540x1012 Hz şi care are o intensitate
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radiantă în această direcţie de 1/683 watt per steradian. Aceste noţiuni sunt pur informative
dar necesare pentru acurateţea definiţiilor.
Toate sursele de lumină au propriile spectre de emisie, incluzând în anumite proporţii banda
UV (care trebuie filtrată în cazul obiectelor de natură organică) şi cea IR care reprezintă o
parte considerabilă din spectrul luminos total. Efectele negative ale radiaţiilor UV şi IR variază
în funcţie de sensibilitatea materialelor la acestea şi de aceea este practic imposibilă
efectuarea unei comparaţii cantitative universal valabile cu privire la efectul distructiv
determinat de o anume intensitate luminoasă. Fiecare efect este specific unui anumit material
pentru o anume sursă de lumină. In acest caz este important să determinăm dacă este util să
substituim o sursă de lumină cu alta şi dacă, spre exemplu, este benefic să înlocuim parţial
sau total lumina naturală cu cea artificială. Răspunsul depinde de proporţia în care radiaţiile
UV şi IR pot fi filtrate. Pentru conservare, lampa ideală este cea cu benzi minore în UV şi IR,
adică lampa căreia să îi lipsească cele mai dăunătoare radiaţii şi disiparea de căldură.
Lămpile incandescente (cu filament de tungsten sau cele pe bază de halogen) au un spectru
continuu, cu intensitate diferită de cea a radiaţiei solare datorită temperaturii mai scăzute de
emisie care favorizează tonurile calde, ceea ce face ca aceste lămpi să fie preferate. Când un
spot de lumină este activ, energia transferată zonei iluminate încălzeşte suprafaţa obiectului. O
parte din căldură penetrează în acesta încălzindu-l, iar o altă parte se întoarce în aer. Aceasta
reprezintă o reducere considerabilă a umidităţii relative a aerului din jurul obiectului şi în porii
acestuia.
Lămpile fluorescente au disipare redusă în radiaţie IR şi de aceea se numesc surse de lumină
rece. Această lipsă reprezintă un avantaj dar faptul că prezintă au spectru discontinuu, diferit
de spectrul solar, face ca ele să fie respinse. Efectul nociv al spectrului discontinuu, adică
emisie puternică în UV, constă în oxidări şi degradări cromatice ; recent au apărut lămpi
fluorescente cu filtre anti-UV incorporate astfel încât elimină inconvenientul cauzat de acest tip
de radiaţie.
Asocierea unei lămpi fluorescente reci cu una incandescentă caldă nu rezultă în obţinerea unui
spectru asemănător celui solar ci o suprapunere a liniilor spectrale cu consecinţă în tonuri
excesiv calde sau reci şi benzi lipsă al cărui efect poate păcăli ochiul dar nu oferă o imagine
cromatică completă. De aceea nu este recomandată combinarea celor două surse ; în plus, ar
fi şi dificil de obţinut un echilibru între acestea.
Având în vedere efectul dăunător al luminii excesive într-o sală de expunere, lumina directă
trebuie evitată. Lumina solară aparentă produce spoturi luminoase ce descriu curbe pe pereţii
opuşi ferestrelor, benzi ce îşi schimbă poziţia în funcţie de sezon : mai înalte iarna şi mai joase
vara. O soluţie pentru eliminarea acestora este instalarea unor draperii. Din păcate, acestea ar
fi însă supuse radiaţiei solare directe, temperatura lor creşte, aerul ce intră în contact cu ele se
încălzeşte şi se generează o mişcare de convecţie. In plus, pe ele se pot depune praf şi
bacterii care cad atunci când draperiile sunt mişcate pentru deschiderea ferestrelor, devenind
o sursă de contaminare. Există cazuri în care în expunere se tinde către o iluminare excesivă
astfel încât lumina să pătrundă în întreaga încăpere, ceea ce nu este recomandat. Lumina
solară trebuie redusă când este prea intensă sau asociată cu lumină artificială în zonele unde
iluminarea naturală este sensibil scăzută astfel încât să se obţină un efect omogen de lumină
slabă.
In lumina naturală partea spectrală din afara regiunii vizibile trebuie filtrată. Aceasta se poate
realiza prin instalarea de filtre. Uneori este necesară şi diminuarea luminii vizibile ceea ce este
însă problematic întrucât ar presupune o sticlă reflectantă (oglindă) sau sticlă colorată. Chiar
dacă catedralele gotice cu vitralii largi care colorează interiorul auster sunt apreciate de public
utilizarea sticlei colorate noi nu este în general acceptată, în special în cazul interioarelor
decorate cu pictură sau frescă. Nici plasarea lămpilor, inclusiv a celor cu lumină rece, în
interiorul vitrinelor de expunere nu este acceptată întrucât ar duce la supra-încălzire şi
diminuarea umidităţii relative. O soluţie ar fi plasarea lămpilor în afara vitrinei şi transportarea
luminii în interior prin fibre optice. Radiaţia filtrată de razele UV şi IR (prin montarea de filtre
între sursă şi fibră) ar fi transportată astfel în vitrină şi ar avea loc iluminarea obiectului printrun con de lumină obţinându-se astfel efectul dorit.
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Lumina provoacă numeroase mecanisme de degradare, de exemplu oxidarea poluanţilor
gazoşi care duc la formarea unui mediu agresiv, dezvoltarea de alge sau a altor forme de
vegetaţie, ca şi distrugeri directe ale obiectelor. In cazul cel mai simplu lumina absorbită poate
fi transformată în căldură, care afectează temperatura şi umiditatea relativă şi poate induce
stări de stress intern. Lumina poate altera structura polimerică. Moleculele organice sunt
sensibile la această formă de degradare şi distrugerea are loc când cantitatea de energie
absorbită de o moleculă depăşeşte energia de legătură. In această reacţie intervine şi
fenomenul de rezonanţă care măreşte probabilitate de absorbţie, valoarea energiei de legătură
a materialelor organice situându-se în domeniul valorilor de energie ale radiaţiilor din domeniul
ultraviolet (e = h , unde e = energia radiaţiei; h = constanta lui Planck, constantă universală
= frecvenţa radiaţiei electromagnetice). Efectele evidente includ
egală cu 6,626 x 10-34 Js;
îmbătrânirea polimerilor, reducerea proprietăţilor elastice şi plastice, decolorare, îngălbenirea
fibrelor textile, degradarea lemnului. Schimbarea culorii este legată de schimbări în compoziţia
chimică a materialului şi scăderea în intensitate a culorii (decolorarea); este problema
principală cu care se confruntă acuarelele, cernelurile, manuscrisele vechi sau textilele
colorate. Oxidarea keratinei (proteina din lână) expusă la radiaţii UV este cauza îngălbenirii
fibrelor şi scăderii rezistenţei acestora. Lemnul este sensibil la radiaţii UV şi degradarea
stratului exterior contribuie la creşterea sensibilităţii la abraziune datorată ruperii fibrelor. Chiar
dacă penetrarea radiaţiei UV este limitată la o adâncime de 75 µm, distrugerea avansează în
adâncime şi după un an de expunere degradarea poate ajunge la 3 mm; este apoi necesară
trecerea unui secol pentru a dubla adâncimea startului degradat. Acoperirea suprafeţei poate
proteja lemnul şi în cazul picturilor pe panou de lemn intervin două probleme: degradarea
suprafeţei pictate (în special a materialelor organice incluzând pigmenţii organici) şi stress-ul
pricinuit lemnului după schimbarea echilibrului de temperatură şi umiditate. In săli speciale de
expunere s-au făcut numeroase încercări pentru evaluarea tipului şi nivelului iluminării unele
autorităţi recomandând nivele de 50-200 lucşi pentru eliminarea degradărilor de culoare,
îngălbenirilor şi ruperii legăturilor în coloranţi, dar nu există un nivel de luminozitate care să se
fi dovedit sigur pentru schimbarea de culoare. Problema este că degradarea avansează cu
durata expunerii, nivelul de intensitate, numărul de cicluri de expunere. Ar fi astfel recomandat
ca materialele textile, acuarelele şi guaşele să se păstreze în încăperi întunecate iar
iluminarea lor să fie limitată la orele de vizitare. Mai mult, s-ar putea păstra întuneric în sălile
de expunere în permanenţă, vizitatorii urmând să ilumineze exponatele numai atunci când
doresc să le vadă. Aceasta ar presupune instalarea unor senzori IR în faţa fiecărei picturi sau
vitrine care să detecteze persoanele care se apropie şi să aprindă pentru o perioadă de timp o
lumină locală. Utilizarea cu intermitenţă a luminii slabe, în funcţie de necesităţi, diferă de
practica iluminării puternice a picturilor pentru câteva minute, de câte ori vizitatorul introduce o
monedă.
Lumina blitz-ului (flash-ului) aparatului foto este interzisă în marea majoritate a muzeelor.
Principiul este teoretic sănătos dar în practică fiecare expunere are o durată foarte scurtă
astfel încât energia transmisă obiectelor este atât de mică încât este substanţial neglijabilă. De
exemplu, considerând că lumina blitz-ului poate atinge intensitatea luminii naturale şi de obicei
are o durată de 1/1000 până la 1/ 50 000 secunde, atunci 1000 respectiv 50 000 expuneri sunt
echivalente cu 1 secundă de lumină naturală. In ceea ce priveşte căldura degajată efectul lor
cumulativ este neglijabil, energia fiind furnizată de numeroase contribuţii de scurtă durată, care
în timp formează intervale extrem de lungi comparativ cu durata blitz-ului; în consecinţă
căldura transferată este uşor disipată şi supraîncălzirea nu este atinsă niciodată. In consecinţă
lumina blitz-ului este mult mai periculoasă pentru ochii paznicilor decât pentru bunurile
culturale şi poate constitui un risc numai pentru obiectele foarte delicate. Dacă unele picturi
suferă datorită acumulărilor de lumină, un avantaj substanţial s-ar putea obţine prin închiderea
draperiilor şi obturarea luminii imediat după plecarea vizitatorilor.
Energia disipată de lămpile incandescente creează curenţi de convecţie puternici deasupra
surselor de lumină în interiorul camerelor înnoind aerul din zona respectivelor suprafeţe şi
putând astfel genera turbulenţe, accentuate de prezenţa vizitatorilor. Aceasta favorizează
depunerea inerţială a particulelor. Diferenţa de temperatură între aerul cald şi suprafeţele mai
reci contribuie de asemenea la depunerea particulelor din aer.

69

In ceea ce priveşte biodegradarea indusă de lumină trebuie subliniat că microorganismele
utilizează lumina solară ca sursă de energie pentru creştere şi eliberează oxigen în timpul
procesului de fotosinteză. Infestarea nu este limitată la materialele cu conţinut de carbon,
întrucât cerinţele de carbon sunt furnizate de bioxidul de carbon din atmosferă. Microflora
alcătuită din plante cu metabolism pe bază de fotosinteză poate cauza efecte estetice
neplăcute prin acumularea de clorofilă sau coloranţi carotenoidici şi în unele cazuri poate
furniza baza nutritivă pentru bacterii şi fungi precum şi pentru activitatea biodegradativă a
acestora.
d) Viteza curenţilor de aer
Alături de ceilalţi factori de microclimat, o bună circulaţie a aerului şi o bună ventilaţie a
spaţiului împiedică dezvoltarea agenţilor biodegradatori caracteristici fiecărui material depozitat
sau expus. Există riscul ca aerul să transporte şi poluanţi din exteriorul clădirilor sau din spaţii
destinate altor activităţi.
Chiar dacă lumina reprezintă principalul factor în degradarea culorii ea nu este singura
responsabilă pentru aceasta. O gamă largă de pigmenţi sau coloranţi sunt în egală măsură
sensibili la acţiunea ozonului sau oxizilor de azot din atmosferă. Este astfel recomandată
filtrarea aerului în galeriile cu picturi sau piese textile sensibile. De asemenea trebuie studiat
efectul ciclic al concentraţiei de ozon în aer, legat de ciclul radiaţiilor solare, diferit în funcţie de
poziţia geografică. Un astfel de studiu a fost efectuat în Veneţia şi s-a constatat că în lunile de
vară creşte concentraţia de ozon din interiorul încăperilor. S-a reuşit micşorarea concentraţiei
de ozon prin închiderea ferestrelor şi oprirea penetrării fluxurilor necontrolate de aer.
e) Microclimatul ideal pentru conservarea bunurilor culturale
Anumite nivele ale valorilor umidităţii relative sunt adesea asociate cu mecanisme specifice de
deteriorare sau pot accelera unele dintre acestea. Moleculele de apă absorbite în material pot
determina un stress intern şi anumite deformări ale structurii; cantitatea de apă absorbită (în
consecinţă stress-ul intern şi deformarea) este determinată de umiditatea relativă ambientală
şi de asemenea într-o oarecare măsură, de temperatură. Deformările sunt reversibile pentru
materialele noi dar ireversibile şi extrem de periculoase pentru cele îmbătrânite. In funcţie de
tipul de material se stabilesc condiţiile concrete de microclimat recomandate. Pentru cele mai
frecvent întâlnire dintre acestea există în literatură valori recomandate pentru temperatură şi
umiditatea relativă în vederea unei conservări adecvate (exemplu Normele de conservare).
Trebuie să subliniem însă că valorile recomandate de temperatură şi umiditate care sunt în
principiu valabile pentru anumite materiale nu sunt întotdeauna potrivite pentru obiecte
individuale. Concret, anumite obiecte care au fost menţinute timp de secole în anumite condiţii
de umiditate şi temperatură au suferit odată un stress intern dar au intrat în echilibru cu
respectivele condiţii determinând transformări ireversibile şi deformări ale structurii. Astăzi un
obiect vechi adaptat mediului său în funcţie de tensiunile interne suferite în timp şi-a pierdut
elasticitatea iniţială şi nu este capabil să se adapteze la un nou microclimat, orice schimbare
fiind foarte periculoasă. Este o problemă bine cunoscută în cazul conservării obiectelor din
lemn sau în cazul scoaterii la suprafaţă a artefactelor arheologice din sticlă sau teracotă. Un
exemplu în acest sens este pergamentul manuscris descoperit într-un mormânt din Dobrogea
în anii '50. Entuziasmul arheologilor de faţă pentru o descoperire epocală a dus la modificarea
bruscă a microclimatului ceea ce a generat pierderea ireversibilă a obiectului, prin pulverizare.
Fiind vorba despre un manuscris, pe lângă obiectul ca atare s-a pierdut şi informaţia scrisă,
paguba fiind cu atât mai mare cu cât piesele de acest tip sunt deosebit de rare. Din acest
motiv o cunoaştere exactă a condiţiilor din trecut este absolut necesară şi microclimatul iniţial
trebuie păstrat identic sau modificat către un nou echilibru foarte încet cu mare grijă şi numai
în cazuri de absolută necesitate. In plus odată ce obiectele s-au adaptat la anumite valori de
umiditate şi temperatură acestea trebuiesc menţinute constante, orice fluctuaţii ale
parametrilor influenţând negativ durabilitatea obiectului. Toate schimbările bruşte sunt
periculoase; de exemplu se întâmplă adesea ca ceramica arheologică să se crape la
dezgropare datorită şocului ambiental. Ciclurile diurne sunt repetitive şi efectul stresului datorat
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acestora este cumulativ astfel încât mai devreme sau mai târziu duce la deformări mecanice
(degradări cauzate de oboseala materialului). Modificările sezoniere, deşi au o amplitudine mai
mare, sunt mai puţin periculoase deoarece apar mai lent permiţând relaxarea obiectului şi
penetrarea umidităţii şi căldurii în material astfel încât nu apare un stress semnificativ între
stratul exterior şi interior. Este evident că materialele higroscopice “rigide” cum ar fi lemnul
vechi sau fildeşul necesită un microclimat absolut constant şi riscul asociat cu modificarea
rapidă a ambientului este mai mare decât în cazul materialelor deformabile ca hârtie,
pergament, textile. Totuşi, diferenţa între materiale şi obiecte este semnificativă. De exemplu o
carte veche cu foi de hârtie şi copertă de piele legată prin coasere este compusă din părţi care
nu se pot dilata şi contracta liber astfel încât modificările de microclimat care sunt
nesemnificative pentru fiecare component individual pot conduce rapid la o degradare severă
a obiectului. Dacă un obiect nu este condiţionat ireversibil de microclimatul în care a fost ţinut
şi există posibilitatea alegerii celor mai potrivite condiţii pentru conservare acestea pot fi atinse
prin intermediul izotermelor de adsorbţie. Scopul este de a se evita intervalele de umiditate
relativă în care o mică modificare a valorilor acesteia ar duce la o schimbare importantă a
cantităţii de apă adsorbite şi menţinerea obiectului în zona în care modificările de umiditate
relativă nu influenţează (prea mult) nivelul de apă adsorbită şi nu provoacă noi tensiuni interne.
f) Instrumente de măsură şi control a parametrilor de microclimat
In sălile de muzeu, parametrii de microclimat sunt monitorizaţi cu ajutorul mai multor tipuri de
aparate care înregistrează valorile temperaturii şi umidităţii relative în zonele în care acestea
sunt plasate. Curenţii de aer se măsoară cu ajutorul instrumentelor specifice numite
anemometre respectiv catatermometre.
Temperatura şi umiditatea pot fi măsurate şi instantaneu cu diverse tipuri de termometre,
termohigrometre sau psihrometre.
Termometrele sunt de mai multe tipuri începând cu cele bazate pe dilatarea unor lichide
(mercurul sau alcoolul) până la cele electronice care au drept componentă sensibilă
termorezistenţele, diodele semiconductoare sau termocuplele.
Umiditatea se măsoară cu higrometre cu fir de păr, higrometre conductometrice sau se
calculează din hărţile psihometrice prin compararea temperaturilor termometrului umed şi
uscat. Există posibilitatea înregistrării continue a acestor parametrii prin termohigrografe cu
hârtie înregistratoare sau prin utilizarea unor senzori care înregistrează permanent valorile şi le
transmit unui computer. Problema esenţială în aceste cazuri constă în plasarea aparatelor
înregistratoare în interiorul zonelor de monitorizat pentru ca informaţia furnizată de acestea să
fie cît mai utilă în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru corectarea parametrilor de
microclimat în funcţie de cerinţele concrete ale materialelor expuse.
Există la ora actuală numeroase tipuri de aparate utilizate în diverse domenii care pot fi
achiziţionate prin firme de specialitate. Tipul de instrumentar se achiziţionează în funcţie de
caracteristicile reclamate de situaţiile concrete din sălile de expunere şi depozite. Parametrii ce
trebuie avuţi în vedere sunt precizia necesară a valorilor măsurate, timpul de răspuns, uşurinţa
în manipulare şi etalonare, gabaritul aparatului sau senzorilor, restricţiile impuse de plasarea
acestora şi raportul calitate/preţ. Pentru senzorii care reclamă prelucrarea datelor pe computer
trebuie să se ţină seama şi de performanţele softului livrat odată cu instalaţia.
Deoarece există o gamă forte largă de aparatură şi pentru că în muzee există personal
specializat în manipularea aparaturii şi interpretarea datelor furnizate de acestea, capitolul de
faţă din suportul de curs este pur informativ pentru muzeografi; în cazul în care vor exista
solicitări concrete acestea vor fi discutate în cadrul cursului. O parte din aceste aparate vor
putea fi văzute şi apreciate în cadrul vizitelor efectuate la depozite, expoziţii şi laboratoare.
Mai multe informaţii cu
http://www.microclimate.ca/
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O trecere în revistă a problemelor specifice de microclimat în ţara noastră, în muzee şi
monumente
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anului
2001),
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2. Spaţiile de depozitare şi valorificare expoziţională
Depozitarea şi valorificarea expoziţională, temporară sau permanentă, a bunurilor care fac
parte din patrimoniul cultural muzeal se face numai în spaţii corespunzătoare. Indiferent de
motivele invocate, nu se admite amplasarea, chiar pentru perioade scurte, a unor bunuri
culturale mobile în spaţii care nu corespund condiţiilor prevăzute de normele de conservare şi
restaurare. De asemenea, se interzice expunerea bunurilor care nu sunt în stare bună de
conservare sau prezintă aspecte de degradare evolutivă.
Spaţiile de depozitare şi expunere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie salubre
- să prezinte stabilitate din punct de vedere al microclimatului
- să fie lipsit de noxe provenite din pulberi sau gaze nocive;
- instalaţiile de iluminat, încălzire, apă şi canal să fie în bună stare, temeinic verificate
- să asigure securitatea bunurilor depozitate/expuse
- să îndeplinească totalitatea condiţiilor impuse de reglementările în vigoare privind
prevenirea şi combaterea incendiilor.
Normele de conservare şi restaurare interzic, pentru un spaţiu nou construit, expunerea sau
depozitarea bunurilor înainte de asigurarea stabilizării microclimatului interior (3-6 luni de la
terminarea lucrărilor)
In toate cazurile, proiectarea spaţiilor de depozitare şi expunere se avizează de către un
conservator acreditat.
3. Reguli de depozitare a bunurilor muzeale
Depozitarea bunurilor culturale muzeale se face separat, potrivit naturii materialelor, tipului
morfologic şi formatului sau dimensiunii tip, conform principiului tipodimensionării, luându-se
inclusiv măsuri de prevenire a efectelor provocate de seisme, în spaţii corespunzătoare, în
scopul asigurării condiţiilor optime de conservare. Organizarea depozitului trebuie precedată
de alegerea spaţiului şi de determinarea calităţii acestuia şi implică parcurgerea obligatorie a
următoarelor etape:
- codificarea încăperilor
- efectuarea inventarului
- etichetarea şi măsurarea obiectelor
- stabilirea tipurilor morfologice, a formatelor şi a modului de aşezare a obiectelor prin
elaborarea modelului grafic şi matematic al modulelor de depozitare
- calcularea necesarului de spaţiu şi proiectarea acestuia
- proiectarea mobilierului de depozit
- elaborarea catalogului topografic şi a celorlalte forme de organizare a informaţiei în
vederea regăsirii obiectului.
Mobilierul din spaţiile de depozitare trebuie să răspundă următoarelor cerinţe generale:
- să fie funcţional, să asigure cele mai bune condiţii de protejare, aşezare, acces şi
mânuire a obiectelor
- să fie adaptat parametrilor fizici, morfologici şi dimensionali ai obiectelor
- să fie simplu şi confecţionat din materiale compatibile cu bunurile culturale mobile care
urmează să fie depozitate
- să fie astfel dispus încât să fie asigurate mijloacele şi dispozitivele de acces şi mânuire
a bunurilor culturale mobile plasate în partea superioară a modulelor de depozitare.
Introducerea bunurilor culturale mobile într-un spaţiu de depozitare este condiţionată de:
- uscarea completă a spaţiului nou construit, renovat sau restaurat
- curăţarea, dezinfectarea şi dezinsectizarea generală a spaţiului şi a modulelor de
depozitare
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dezinfectarea, dezinsectizarea şi conservarea obiectelor prin curăţări, consolidări,
deplieri, întinderi
plasarea obiectelor în spaţii închise - cutii, dulapuri, ori de câte ori este posibil; dacă se
optează pentru expunerea liberă, acestea trebuie protejate împotriva depunerilor de
impurităţi, în special de praf.

In plus, depozitarea bunurilor culturale mobile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să asigure stabilitatea necesară, precum şi o stare de repaus complet
- să asigure accesul la oricare dintre obiectele plasate în acelaşi micromodul să nu
afecteze starea acestora
- la obiectele aşezate unele lângă altele nu se admit suprapuneri decât în cazul textilelor
plate, uşoare (2-3 piese), documentelor şi operelor grafice (cel mult 10 piese, separate
cu materiale neutre)
- cartonul sau hârtia folositã pentru confecţionarea paspartuurilor, plicurilor, cutiilor,
pentru depozitarea graficii, documentelor, clişeelor trebuie sã fie neutră (pH 7)
- pictura pe pânză se depozitează în poziţie verticală pe montanţi; dacă montanţii sunt
mobili, se vor lua măsuri pentru prevenirea trepidaţiilor şi a şocurilor mecanice
- dacă picturile sunt depozitate pe rafturi compartimentate, nu se depozitează în acelaşi
compartiment două sau mai multe lucrări, iar lăţimea compartimentului trebuie să fie
mai mare decât lăţimea lucrării care se introduce, astfel încât aceasta să stea uşor
înclinată (10-150)
- picturile pe lemn se depozitează în poziţie orizontală, pe blaturi mobile
- documentele volante se introduc în plicuri din hârtie transparentă, iar plicurile, câte 1012, în cutii din carton neacid
- cărţile din fondul vechi şi rar, legate în piele sau cu ferecătură metalică, se aşază, de
asemenea, separat, în poziţie orizontală
Studierea, cercetarea, fotografierea şi filmarea bunurilor culturale mobile depozitate se
efectuează, sub supravegherea gestionarului-conservator, într-un spaţiu anume amenajat
Se interzic:
- depozitarea obiectelor pe pardoseală (chiar temporar), rezemarea obiectelor de sursele
de încălzire, de piese de mobilier sau de alte corpuri din spaţiul respectiv
- depozitarea clişeelor şi a fotografiilor în incinta atelierului foto sau în spaţii umede
- folosirea spaţiului de depozitare pentru alte activităţi
- introducerea şi depozitarea altor obiecte (materiale străine de specificul muzeului),
precum şi consumul şi păstrarea alimentelor în incinta depozitului de bunuri culturale
mobile.
Accesul în depozitele de obiecte muzeale se face în baza prevederilor regulamentelor de
ordine interioară stabilite de fiecare instituţie, cu respectarea Normelor de conservare
restaurare. Pentru realizarea evidenţei operative a mişcării bunurilor culturale mobile şi pentru
o corectă analiză cauzală a modificărilor stării acestora, se introduce la fiecare depozit un
registru de evidenţă, în care se consemnează: natura activităţii în care este implicat obiectul
(filmare, fotografiere, expunere, cercetare), durata, perioada, condiţiile de microclimat ale
noului spaţiu, cine îl ia în primire sub semnătură. Desigur, în condiţiile unei evidenţe
electronice aceste date vor fi consemnate în fişierul corespunzător.
Detalii şi comentarii cu privire la depozitare vor fi oferite separat în cadrul unui alt curs.
4. Reguli de expunere a bunurilor muzeale
Expunerea obiectelor se face în acord cu următoarele reguli, rolul muzeografului fiind de a
colabora cu conservatorul şi restauratorul în respectarea acestora:
- proiectarea prealabilă a oricărei expoziţii; proiectul trebuie să indice locul obiectelor în
sala de expoziţie, poziţia şi tehnica concretă în care acestea vor fi etalate; elaborarea
proiectului trebuie să se facă în echipă cu structură multidisciplinară (muzeograf,
arhitect, conservator, restaurator)
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etalarea obiectelor în sălile de expoziţie trebuie făcută numai în momentul în care s-au
terminat lucrările de pregătire a spaţiilor, inclusiv montarea mijloacelor de etalare:
vitrine, panouri, postamente
după ce au fost conservate sau restaurate, obiectele se pregătesc pentru etalare în
spaţii speciale de tranzit, de unde sunt aduse pe rând în săli şi montate în locurile
indicate în proiect. Se interzic: aducerea obiectelor în săli cu mult timp înainte de
etalare, întinderea lor pe pardoseală, precum şi căutarea variantei optime de expunere
la alegerea soluţiilor de etalare se interzic: tensionarea obiectelor (pe cât posibil,
acestea trebuie aşezate în poziţii de repaus), faldarea, împăturirea, agăţarea
punctiformă, baterea în cuie, folosirea benzilor adezive, lipirea documentelor şi a
lucrărilor de grafică artistică, plasarea obiectelor în imediata apropiere a surselor de
iluminat, încălzit, deasupra elemenţilor de calorifer
obiectele susceptibile degradării de orice natură se protejează prin etalare în casete
neutre din punct de vedere chimic, din materiale securizate, care în cazul spargerii să
nu degradeze mecanic obiectul expus
protejarea obiectelor din expunerea liberă (picturi, piese de mobilier, sculptură)
împotriva atingerii acestora de către vizitatori prin montarea unor elemente de
distanţare

Fiecare bun cultural constituie un caz specific şi presupune găsirea unor soluţii concrete,
perfect adaptate scopului propus şi necesităţilor individuale de conservare. Găsirea acestor
soluţii presupune o preocupare permanentă de cercetare ştiinţifică multidiciplinară,
conservatorul, restauratorul, muzeograful şi arhitectul având sarcina de a colabora în vederea
găsirii condiţiilor optime de expunere.
5. Exemplu de expunere: Victoria & Albert Museum din Londra
Un exemplu în acest sens este Victoria & Albert Museum din Londra, unul din cele mai mari
muzee de artă decorativă din lume. In cele 145 galerii sunt adăpostite milioane de obiecte din
cele mai diverse, sculptură, mobilier, textile, carte, pictură, argintărie, ceramică din diverse
perioade şi zone geografice. Ţinând cont de această mare varietate muzeul şi-a dezvoltat un
puternic departament de conservare a cărui activitate, bazată pe cercetare sistematică şi
îndelungată, s-a axat pe elaborarea metodelor adecvate de etalare.
Pentru exemplificare vor fi prezentate soluţiile alese pentru expunerea materialelor textile,
picturii, miniaturilor, a sculpturilor şi pieselor de mobilier, a cărţilor şi manuscriselor ,a
medaliilor şi monedelor.
Materialele textile, indiferent de compoziţie şi dimensiuni, nu sunt expuse liber, ci în vitrine sau
casete:
Covoarele şi tapiseriile sunt etalate în vitrine adaptate dimensiunilor obiectelor; sunt
întinse în plan vertical netensionate. Obiectele mari pentru care motivul decorativ se
repetă sunt rulate la unul din capete pe un suport adecvat (tambur din plastic în poziţie
orizontală sau verticală) rezolvând astfel în acelaşi timp problemele de ordin estetic şi
cele legate de folosirea spaţiului de expunere
Casulele (piese textile vestimentare utilizate în cadrul serviciului religios) sunt expuse
pe panouri cu faţă dublă, îmbrăcate în material textil, aşezate în zig-zag (gen paravan)
şi protejate de geam; fiecare piesă este aşezată pe un suport decupat în formă
adecvată pentru evitarea tensionărilor. Sistemul permite vizionarea ambelor feţe
Fragmentele de costum sau broderie sunt expuse în casete din plexi transparent, fixate
prin coasere pe un suport textil
Costumele sunt etalate pe manechine închise în vitrine
Piesele textile pe suport de mătase colorată, sensibile la lumină, sunt etalate în vitrine
acoperite cu perdele albe. Vizitatorilor le este explicat motivul alegerii acestei soluţii şi
modalitatea de manevrare a perdelelor prin tragere pe şină.
Pictura este expusă liber, dar protejată de geam. Piesele mai valoroase sunt închise în casete.
Iluminarea este difuză, dar este creată senzaţia psihologică de lumină prin îndreptarea luminii
dirijate fie către vizitator fie către eticheta explicativă.
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Pentru a evita acţiunea luminii naturale ferestrele clădirii sunt obturate cu jaluzele de aluminiu,
în câteva cazuri cu draperii de culoare deschisă.
Miniaturile (pictură pe fildeş sau metal) sunt expuse în vitrine închise, pe grătare înclinate la
450 , la nivelul de observare al vizitatorului. Iluminarea vitrinei se face individual prin butoane
acţionate de vizitatori, cu timp limitat. Iluminarea încăperii este difuză, asigurată de câteva
spoturi instalate la 4-5 m înălţime.
Sculpturile şi piesele de mobilier sunt în general expuse în vitrine. Câteva coloane din piatră şi
lemn expuse liber sunt iluminate de spoturi încastrate în paviment sub sticlă incasabilă, cu
efect estetic deosebit. Obiectele de mare valoare, confecţionate din materiale organice sunt
expuse în vitrine cu umiditate relativă şi temperatură controlate. Plăcile ceramice decorative şi
traforurile din piatră sunt integrate în panouri din gips+carton cu posibilitatea de observare pe
ambele părţi.
Cărţile, manuscrisele şi tipăriturile sunt expuse în vitrine, pe suport din plexi transparent, în
plan înclinat, deschise, foile fixate cu fâşii de acetofan.
Medaliile şi monedele sunt încastrate în panouri din plexi transparent cu posibilitatea de a le
vedea pe ambele părţi, sau fixate la bază printr-un suport transparent sub forma unui arc de
cerc, tot cu posibilitatea de observare pe ambele feţe. În toate cazurile de expunere verticală
se evită lipirea pe suport a obiectelor.
Pentru economisirea spaţiului şi limitarea duratei de expunere la lumină a unor obiecte
sensibile, spre exemplu colecţia de instrumentele muzicale, este folosită etalarea obiectelor pe
panouri mobile, glisante, acţionate de vizitatori, cu contacte electrice ce permit aprinderea
luminii în momentul tragerii panoului pe şină.
Câteva imagini din expoziţia permanentă a Victoria & Albert Museum, Londra se găsesc la
pagina 25.
6. Reguli de manipulare şi transport a bunurilor muzeale
Manipularea şi transportul obiectelor se fac numai de către persoane instruite în acest sens.
Pe timpul mânuirii, ambalării şi transportării bunurilor culturale mobile se va avea în vedere ca
toate operaţiunile de mânuire şi transport intern să se facă sub supravegherea conservatorului.
În timpul manipulării bunurilor culturale mobile se interzic:
- mânuirea obiectelor cu mâinile neprotejate (fără mănuşi) şi fără echipament de lucru
adecvat (halat sau salopetă) (vezi imagini pagina 26)
- târârea obiectelor, aşezarea lor direct pe pardoseală, sprijinirea de piese de mobilier,
calorifere, sobe, uşi, ferestre, pereţi
- atingerea feţei/spatelui picturilor
- mânuirea sculpturilor şi a pieselor de mobilier prin apucarea, presarea sau tensionarea
protuberanţelor/proeminenţelor
- transportarea cu acelaşi mijloc (cărucior, cutie, coş) a obiectelor cu structuri şi mărimi
diferite
- mişcarea obiectelor mari şi grele fără a dispune de echipe de lucru corespunzătoare
specificului operaţiunii
- transportarea mai multor obiecte în acelaşi timp de către o singură persoană
- mişcarea obiectelor în alte încăperi, fără examinarea prealabilă a stării lor de conservare
- coborârea obiectelor mari (ca masă sau volum) aflate la o anumită înălţime în dulapuri, pe
rafturi, postamente, folosindu-se mijloace improvizate şi fără stabilitate bună.
Mânuirea, transportul şi etalarea exponatelor se supraveghează de către conservator.
Muzeograful are obligaţia de a colabora cu acesta şi a-l sprijini în vederea respectării Normelor
în vigoare.
In ultimii ani în ţara noastră au apărut firme specializate în transportul şi manipularea operelor
de artă care în cazul organizării unei expoziţii preiau obiectele, le ambalează şi transportă la
sediul expoziţiei. Totuşi, cerinţele specifice fiecărui obiect în parte trebuiesc menţionate de
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conservator în colaborare cu muzeograful responsabil de colecţie care asigură şi
supravegherea operaţiunilor de ambalare şi transport.
Un exemplu în acest sens îl constituie transportul unei sculpturi grele, de mari dimensiuni,
dificil de mânuit, "The Three Graces", din colecţia Victoria & Albert Museum, Londra. Piesa a
fost aşezată pe o bază special concepută şi realizată pentru a se mula pe baza sculpturii; s-a
intenţionat ca obiectul să rămână permanent pe acest suport astfel încât să se evite ridicarea
şi coborârea prin manevrarea statuii. In partea de jos baza a fost prevăzută cu orificii ce permit
accesul unui dispozitiv pentru transportat paleţi. Piesa este apoi introdusă într-o ladă special
confecţionată şi securizată cu trei suporţi ce urmăresc conturul piesei, aşezaţi în partea
superioară, la mijloc, respectiv în partea inferioară. Acestea sunt prevăzute în partea ce vine în
contact cu obiectul cu un material tip spumă, iar între aceasta şi obiect s-a interpus un material
textil neacid, pentru protecţie.
Câteva imagini din timpul ambalării pot fi vizualizate la pagina 28.
7. Reguli cu privire la itinerarea bunurilor culturale
Itinerarea bunurilor culturale mobile necesare organizării expoziţiilor în ţară sau peste hotare
se realizează numai în conformitate cu prevederile Normelor de conservare şi restaurare.
Instituţia care organizează expoziţia încheie un protocol/contract cu deţinătorul de la care
împrumută bunurile culturale mobile, în cadrul căruia se stabilesc condiţiile împrumutului.
Protocolul/contractul trebuie să cuprindă prevederi referitoare la:
- durata, locul şi scopul acţiunii
- parametrii microclimatici care trebuie asiguraţi pe tot parcursul itinerării, respectiv
transport, depozitare şi expunere
- măsurile necesare pentru securitatea obiectelor pe toată durata împrumutului, respectiv
sisteme şi instalaţii antifurt, antiincendiu şi pentru prevenirea efectelor provocate de
seisme
- numele şi calitatea persoanei care asigură ambalarea şi transportul, precum şi
atribuţiile şi responsabilităţile acesteia
- numele şi calitatea persoanei care însoţeşte transportul, precum şi atribuţiile şi
responsabilităţile acesteia
- numele şi calitatea persoanei care semnează pentru primire, precum şi atribuţiile şi
responsabilităţile acesteia
- locul de depozitare şi protejare a ambalajelor
- obligativitatea informării unităţii organizatoare şi a deţinătorului asupra oricărui incident
sau accident privind obiectele împrumutate şi asupra eventualelor modificări în starea
de conservare a obiectelor, cu precizarea cauzelor care le-au generat
- alte prevederi menite să asigure protecţia corespunzătoare a bunurilor.
Cu cel puţin 6 luni înaintea deschiderii unei expoziţii, unitatea organizatoare întocmeşte lista
bunurilor culturale mobile propuse pentru expunere, solicitându-se laboratoarelor de
conservare - restaurare autorizate examinarea stării lor de conservare. Specialiştii
nominalizează bunurile culturale mobile a căror stare de conservare face imposibilă expunerea
lor şi pe cele care pot fi expuse, dar asupra cărora trebuie intervenit în prealabil, indicând şi
durata operaţiunilor respective. Obligaţia de a ambala bunurile culturale mobile în tranzit se
stabileşte prin protocol/contract între părţile interesate, precizându-se cine asigură această
operaţiune. Examinarea bunurilor culturale mobile, ambalarea şi însoţirea transportului se
asigură de către personalul autorizat/curier, stabilit prin protocol/contract. Bunurile culturale
mobile se transportă numai cu servicii specializate şi însoţite de un conservator sau
restaurator, iar, după caz, şi de personalul de pază.
Pentru fiecare bun cultural mobil împrumutat şi itinerat se întocmeşte documentaţia stării de
conservare, după cum urmează:
- fişa de conservare, care va cuprinde descrierea exactă a stării de conservare a
obiectului, recomandări speciale de expunere, ambalare, mânuire, transport. Dacã
expoziţia se itinerează în străinătate, fişa de conservare trebuie să aibă un duplicat întro limbă de circulaţie internaţională
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fotografii de ansamblu ale obiectului, cu dimensiuni de 18/24 cm, şi fotografii de detaliu,
după caz.

Ambalarea se realizează în raport cu particularităţile morfologice şi cu proprietăţile fizicomecanice ale bunurilor culturale mobile implicate, trebuind să asigure protecţia deplină a
obiectelor împotriva variaţiilor microclimatice, în special fluctuaţii ale U.R., pătrunderea
lichidelor şi a gazelor nocive, şocuri şi trepidaţii, degradări mecanice.
Materialele folosite trebuie să fie compatibile cu proprietăţile fizico-chimice ale bunurilor
culturale mobile.
Se va asigura stabilitatea bunului cultural mobil în interiorul containerului şi a acestuia în
mijlocul de transport.
Pentru transportul picturilor foarte fragile se recomandă metoda de ambalare preluată de la
transportul tuburilor de raze X în care pictura ambalată într-un material moale şi rezistent este
fixată de colţurile ambalajului rigid (de exemplu ladă, container ...) prin resorturi de lungime
determinată şi cu modul de elasticitate controlat care să preia toate şocurile şi vibraţiile ce pot
apare în timpul transportului.
In interiorul containerului microclimatul poate fi urmărit prin instalarea unui senzor care să
înregistreze valorile pe durata transportului.
Pentru exemplificare a fost aleasă asamblarea pentru transport a unui relicvar de lemn din
colecţia Victoria & Albert Museum, Londra. Obiectul a fost scos din expunerea permanentă (sa lăsat o etichetă pentru a informa vizitatorii asupra lipsei obiectului) şi transportat într-un coş
căptuşit cu material textil neacid, în vederea ambalării. Acelaşi material textil a fost dispus şi
pe fundul coşului pentru amortizarea şocului. Obiectul a fost transportat în atelierul de
restaurare pentru verificarea stării sale de conservare. A fost de asemenea comparată starea
actuală cu cea din fişa de conservare pentru a evidenţia eventualele schimbări. Obiectul a fost
apoi pus pe un cărucior şi transportat pentru ambalare. Pentru aceasta a fost întâi ambalat în
material textil neacid apoi pus într-o cutie din material tip spumă, acoperit şi închis apoi
introdus şi fixat în cutia de transport. Obiectul a fost apoi transportat, în permanenţă însoţit de
un conservator iar înainte de expunere, după despachetare, obiectul a fost din nou studiat
pentru a vedea eventuale degradări.
Câteva imagini ilustrative pentru ambalarea şi transportul relicvarului pot fi vizualizate la
pagina 29.
8. Reguli cu privire la filmarea sau fotografierea bunurilor culturale
Filmarea sau fotografierea cu scop comercial sau documentar a bunurilor care fac parte din
patrimoniul cultural mobil, aflate în proprietatea publică a statului, poate fi executată numai cu
acordul scris al titularului dreptului de administrare şi cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor
şi Colecţiilor şi aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi cu respectarea Legii nr.
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
Procedura este descrisă în Normele de conservare restaurare.
Câteva comentarii cu privire la lumina blitz-ului aparatelor de fotografiat au fost prezentate la
secţiunea dedicată iluminării, la pagina 8.
Proiectul Master: Proiect european dedicat conservării preventive a materialelor
organice din muzee şi colecţii: http://www.nilu.no/master/
Proiectul MASTER (Preventive Conservation Strategies for Protection of Organic Objects in
Museums, Historic Buildings and Archieves), finanţat de Comunitatea Europeană prin
Programul Cadrul 5, s-a desfăşurat în perioada 2003-2006 şi a avut ca obiective:
- revizuirea strategiilor de conservare preventivă a materialelor organice în conformitate
cu necesităţile utilizatorilor
- dezvoltarea unui sistem de clasificare a factorilor de risc în muzee, clădiri istorice şi
arhive
- evaluarea degradării obiectelor de natură organică în diferite medii
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dezvoltarea unui sistem de prevenire a degradării materialelor organice dispuse în
interior pe baza unui senzor de evaluare a deteriorării, în conformitate cu necesităţile
utilizatorilor

Proiectul a apărut ca o necesitate, având în vedere că bunurile culturale constituite din
materiale organice, expuse în muzee sau colecţii, sunt grav afectate de condiţiile de expunere
şi depozitare. Cauza principală este datorată condiţiilor nefavorabile de mediu, agravată de
faptul că în cele mai multe cazuri efectele degradărilor rămân invizibile pentru o perioadă lungă
de timp. Atunci când se observă degradarea este de multe ori prea târziu, întreaga structură a
materialului fiind sensibil slăbită.
Tocmai de aceea proiectul şi-a concentrat cercetările către adoptarea unei noi strategii de
conservare preventivă a bunurilor culturale bazată pe un sistem de avertizare ce evaluează
impactul mediului asupra obiectelor de natură organică. Un rol important în evaluare este jucat
de un senzor de efect denumit "EWO-sensor" care va clarifica riscul de degradare după o
expunere scurtă şi va avertiza astfel din timp conservatorul, înainte ca degradarea obiectului
să aibă loc. Senzorul ar fi astfel un instrument ieftin şi uşor de manevrat, la îndemâna
conservatorilor, care vor putea astfel evalua calitatea mediului în care sunt expuse sau
depozitate obiectele. Aceasta va reprezenta un pas înainte în calea reducerii degradărilor,
având în vedere că în momentul de faţă se consideră ca parametri de diagnostic numai
lumina, umiditatea relativă, temperatura şi poluarea.
In cadrul proiectului s-au efectuat cercetări pentru elaborarea şi îmbunătăţirea senzorului apoi
acesta a fost experimentat şi modificat în conformitate cu recomandările potenţialilor utilizatori.
S-a realizat apoi o testare a senzorului în 10 muzee europene şi clădiri istorice şi rezultatele
monitorizării împreună cu răspunsul senzorului au fost înregistrate într-o bază de date. In
paralel s-a efectuat un studiu cu privire la degradarea anumitor materiale organice în muzee
europene pe baza unui chestionar, la care au răspuns organizaţii interesate în protecţia
patrimoniului cultural din întreaga Europă. Cercetările şi rezultatele au fost prezentate la
conferinţe internaţionale,
Proiectul s-a finalizat prin construirea unor dozimetre ce măsoară, individual sau combinat,
parametrii ce duc la degradarea obiectelor. Cele două dozimetre sunt:
- EWO-G, dozimetru generic de avertizare pentru compuşi organici
- EWO-S, dozimetru specific de avertizare pentru compuşii organici.
Ambele includ suporturi pentru expunere la respectiva locaţie precum şi instrumente de
măsură portabile. Utilizarea celor două dozimetre este integrată într-o nouă strategie de
conservare preventivă, desfăşurată în cadrul proiectului.
Pentru cei interesaţi, un alt proiect dedicat microclimatului este MIMIC (Microclimate Indoor
Monitoring in Cultural Heritage Preservation), detalii legate de obiectiv şi desfăşurare pot
fi consultate la: http://iaq.dk/mimic/ingles/project_i.htm

IV. Conservarea curativă şi restaurarea
(extrase din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate)
Muzeograful şi conservatorul de colecţie fac propuneri de obiecte ce urmează a fi restaurate.
Selectarea bunurilor culturale mobile şi includerea lor în lista bunurilor propuse pentru
restaurare se face în funcţie de starea de conservare, valoarea patrimonială şi cerinţele
valorificării expoziţionale. Acestea sunt transportate (respectându-se regulile mai sus
menţionate) din depozit în Laboratorul de conservare-restaurare urmând ca restauratorul să
cerceteze obiectul şi să întocmească propuneri de conservare restaurare respectând
următoarele etape:
- înainte de restaurare, bunul cultural mobil va fi cercetat din punct de vedere fizic,
chimic şi biologic în laboratorul de investigaţii, în vederea stabilirii deteriorărilor,
cauzelor, factorilor de deteriorare şi a metodologiei de restaurare. In unele cazuri
corelarea rezultatelor şi raportarea acestora la evoluţia tehnologiilor poate sã conducă
şi la rezolvarea unor probleme de datare şi autentificare. Analizele trebuie să se
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efectueze, pe cât este posibil, prin metode nedistructive sau microdistructive care nu
afectează integritatea bunului cultural mobil
după finalizarea cercetării, pe baza documentaţiei primite, restauratorul va propune
metodologia de restaurare şi întocmeşte dosarul de restaurare pe care îl prezintă,
împreună cu bunul cultural mobil, comisiei de restaurare.

Comisia de restaurare, stabilită de către conducătorul instituţiei, se compune din personal de
specialitate acreditat conform legii şi factori de decizie (directorul instituţiei, membri ai
consiliului ştiinţific, muzeograful responsabil cu colecţia – după caz, şeful laboratorului de
restaurare). Comisia analizează, avizează şi aprobă metodologia de restaurare şi asigură
recepţia finală a lucrărilor.
Hotărârile comisiei de restaurare sunt obligatorii. Prin aprobarea dată, comisia de restaurare
răspunde solidar cu restauratorul, în condiţiile legii, în ceea ce priveşte corectitudinea
diagnosticului şi a metodologiei de restaurare.
Responsabilitatea aplicării corecte a
metodologiei aprobate revine în totalitate restauratorului.
Pe timpul efectuării lucrărilor de restaurare se interzic:
- modificarea tehnologiei de restaurare stabilite
- întreruperea metodologiei de lucru în mod arbitrar
Modificările metodologiei de restaurare sunt permise numai cu aprobarea comisiei de
restaurare.
Toate intervenţiile la care este supus bunul cultural mobil se consemnează în documentaţia de
restaurare, care cuprinde:
- fişa de evidenţă;
- fişa de conservare;
- documentaţia restaurărilor anterioare;
- documentaţia de investigaţii;
- documentaţia foto;
- metodologia de restaurare;
- procesul verbal al comisiei de restaurare;
- jurnalul de restaurare.
Restaurarea bunurilor culturale mobile se efectuează numai de către restauratori acreditaţi
conform legii, în cadrul organizat al laboratoarelor şi atelierelor de profil acreditate potrivit legii.
În cursul procesului de restaurare se vor avea în vedere următoarele principii:
- păstrarea în totalitate a părţilor originale din obiect. Nici o intervenţie nu trebuie sã
înlăture, să diminueze, să falsifice părţi ale obiectului (Primum non nocere);
- folosirea unor materiale similare celor originale sau, dacă nu este posibil, acestea sã
aibă proprietăţi fizico-mecanice cât mai apropiate celor originale (Compatibilitatea
materialelor);
- utilizarea unor materiale, substanţe etc. care au fost experimentate, testate în condiţii
controlate, suficient de riguroase pentru a fi concludente în determinarea
incompatibilităţilor şi efectelor secundare;
- folosirea unor materiale, substanţe reversibile etc. care pot fi îndepărtate ulterior, fără a
afecta starea obiectului. Materialele nereversibile se vor folosi numai în situaţii limită în
care utilizarea lor ar constitui singura modalitate de salvare a obiectului;
- toate intervenţiile asupra obiectului, din punctul de vedere al naturii, poziţionării,
completării zonelor lacunare etc., să se poată observa fie prin examinare directă, fie
prin intermediul documentaţiei din dosarul de restaurare (Lizibilitatea intervenţiilor);
- nu se vor face completări dacă lipseşte mai mult de 50% din original (Restaurarea se
opreşte unde începe ipoteza);
- urmărirea evoluţiei stării obiectului restaurat prin efectuarea de controale periodice.
Actul de restaurare nu-şi propune să creeze un bun cultural nou ci să aducă bunul cultural la o
stare, la un aspect care să transmită cât mai complet funcţia originală a acestuia.
Protecţia şi securitatea bunurilor culturale mobile pe toată durata restaurării revin în sarcina
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atelierului sau a laboratorului de restaurare. Este interzisă scoaterea bunurilor culturale mobile
din atelierul sau laboratorul de restaurare fără acordul scris al deţinătorului.
Organizarea unei expoziţii temporare trebuie prevăzută cu cel puţin un an înainte de
desfăşurare şi tot atunci, împreună cu tematica expoziţiei se vor stabili şi obiectele care vor
ilustra tematica propusă. Muzeograful, împreună cu conservatorul şi responsabilul de colecţie
au obligativitatea de a verifica starea obiectelor, posibilităţile de expunere şi transport, urmând
să facă propuneri de bunuri culturale ce necesită operaţii de conservare curativă şi restaurare.
In colaborare cu restauratorii şi investigatorii se va stabili şi timpul necesar acestor intervenţii
pentru a preîntâmpina situaţii de criză care duc la efectuarea unor operaţii de urgenţă astfel
încât "să arate bine" în expunere.
Trebuie precizat că în literatura anglo-saxonă ceea ce noi înţelegem prin restaurator se
regăseşte sub denumirea de "conservator". In acelaşi timp sarcinile conservatorului şi
restauratorului sunt uşor diferite în ţara noastră, Europa de Vest şi Statele Unite, şi datorită
pregătirii universitare a acestora. Scoli la nivel universitar pentru pregătirea restauratorilor
există în Europa de Vest şi SUA de cel puţin 30 ani, pe când în ţara noastră până la începutul
anilor '90 restauratorii erau recrutaţi din alte meserii: artă, istorie, chimie, tehnică, biologie.
Astăzi există şi la noi numeroase şcoli de nivel universitar ce pregătesc restauratori, în general
pe lângă Universităţile de Artă şi Facultăţile de Teologie. Acestea combină cunoştinţele
artistice cu cele ştiinţifice, fiind incluse noţiuni de chimie şi biologie. In Spania şi Portugalia
Facultăţile de Restaurare sunt afiliate institutelor politehnice.
Pentru cei interesaţi, informaţii suplimentare cu privire la posibilele degradări pentru fiecare
categorie de obiecte pot fi obţinute accesând: http://www.conservationregister.com/Caring.asp

V. Investigarea bunurilor de patrimoniu prin metode fizico-chimice de analiză
1) Rolul metodelor fizico-chimice de analiză, consideraţii generale
Analiza materialelor din obiecte de patrimoniu se face de către investigatori atestaţi, în
conformitate cu Normele de conservare restaurare. Astfel de analize pot furniza informaţii cu
privire la natura materialelor constituente în bunurile muzeale sau pot oferi imagini ale părţilor
nevăzute ale obiectelor de interes artistic, istoric sau arheologic. Aceste informaţii pot contribui
la identificarea tehnologiei de fabricare, a stării de conservare a obiectului iar în unele cazuri
pot permite încadrarea lui în timp şi spaţiu. Având în vedere că în obiectele muzeale
materialele sunt în amestec (nu este vorba despre compuşi puri), iar în cele mai multe cazuri
compuşii se găsesc într-o stare avansată de degradare, de cele mai multe ori nu este suficient
rezultatul obţinut printr-o singură tehnică de analiză, investigatorul adunând informaţiile
furnizate de tehnici complementare. Trebuie de asemenea reţinut că, aşa cum este prevăzut şi
în Normele de conservare restaurare, metodele de analiză aplicabile bunurilor de patrimoniu
trebuie să aibă capacitatea de a oferi maximul posibil de informaţie dintr-o probă cât mai mică,
sau fără prelevarea de probă.
In Europa se pot identifica două tendinţe privitoare la modul de abordare a investigaţiilor
asupra bunurilor culturale. Una dintre tendinţe este aceea ca obiectului odată ajuns în
laborator să i se efectueze maximul de analize posibil, să se extragă toate informaţiile
accesibile şi eventual chiar să se preleveze probe, acolo unde este posibil, pentru includerea
într-o bază de date. Cealaltă tendinţă se referă la efectuarea minimului de analize necesar în
vederea soluţionării problemei concrete propuse pentru a se evita risipa de mijloace materiale
şi riscurile legate de manipularea obiectului. In opinia noastră lucrurile trebuie judecate de la
caz la caz. Pentru obiecte rare, sau greu accesibile (fac parte din expunerea permanentă, greu
accesibile ca localizare şi manipulare) este indicat ca în momentul în care ajung în laborator să
se extragă şi consemneze maximul de informaţie disponibil pe când în cazul celor uşor
disponibile o analiză exhaustivă se justifică numai în condiţii speciale (studii statistice, creare
de baze de date...). Trebuie precizat că de cele mai multe ori nu se pot face autentificări ale
unui obiect studiat prin simpla analiză a acestuia prin metode specifice. Studii aprofundate pe
grupuri de obiecte bine documentate pot furniza informaţii asupra materialelor utilizate de un
anumit autor sau o anume manufactură. Rezultatele obţinute pentru obiectele necunoscute
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sunt apoi raportate la acestea şi în acest mod se pot face evaluări cu privire la autenticitate
sau localizare în timp şi spaţiu. Specialiştii din laboratoarele muzeale din lumea întreagă
construiesc baze de date pentru diverse categorii de materiale şi obiecte şi le îmbogăţesc
continuu cu informaţii noi.
2) Clasificarea metodelor fizico-chimice de analiză
Există diverse tipuri de clasificări ale tehnicilor de analiză care şi-au dovedit utilitatea în studiul
obiectelor de patrimoniu. Din punct de vedere al integrităţii obiectului de studiat, acestea pot fi
astfel grupate în:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

tehnici nedistructive: analiza se efectuează direct pe obiect, nu este necesară
prelevarea unei probe. Din această categorie cele mai frecvent utilizate sunt:
microscopia
radiografia de raze X, gammagrafia, betagrafia, radiografia cu neutroni, autoradiografia
retroemisia de electroni
reflectografia în infraroşu
tomografia computerizată
spectrometrie în infraroşu, vizibil sau Raman cu fibră optică
fluorescenţa de raze X
microsonda electronică

-

tehnici cvasinedistructive: este necesară prelevarea unei probe dar cantitatea de probă
este suficient de mică încât să nu afecteze integritatea obiectului (urma lăsată pe
obiect este vizibilă numai la microscop. Dintre acestea menţionăm :
1.9. spectrometrie de străpungere indusă cu laser (LIBS)
1.10. spectroscopie Raman
-

tehnici distructive : este necesară prelevarea unei probe; în unele cazuri, marcate cu *,
proba nu este distrusă în timpul analizei. Cele mai frecvent utilizate metode distructive:
1.11. spectrometria în infraroşu în varianta ATR *
1.12. difracţia de raze X *
1.13. spectrometrie de raze X cu dispersie în energie sau lungimi de undă (EDX) - anexă la
microscopul electronic
1.14. tehnicile cromatografice (de lichide, gaze, schimb ionic...)
1.15. spectrometria în infraroşu (varianta în transmisie cu înglobarea probei în pastilă)
1.16. analiza prin activare cu neutroni
1.17. plasma cuplată inductiv (ICP)
1.18. microchimia
Trebuie însă menţionat că de cele mai multe ori informaţiile oferite de tehnicile nedistructive au
un caracter global ele neputând oferi informaţii cu privire la compuşii minoritari, sau date cu
privire la structura materialelor, aşa cum pot furniza tehnicile care presupun prelevarea unei
probe. Desigur, în cazul aplicării celor din urmă, investigatorul trebuie să cântărească calitatea
şi importanţa rezultatului posibil a fi furnizat de o anume tehnică distructivă faţă de distrugerea
cauzată de prelevarea probei.
3) Tehnici de datare
Datarea materialelor din obiecte de interes arheologic, istoric şi artistic se poate face prin
următoarele tehnici:
- datare cu carbon radioactiv (C14)
- termoluminiscenţă
- rezonanţă electronică de spin
- distanţa de migrare a apei în obsidian
- racemizarea aminoacizilor
- temperatura de contracţie a colagenului
In alegerea metodei trebuie ţinut cont de materialul din care este alcătuit obiectul, de cantitatea
de probă disponibilă, de existenţa unor eventuale intervenţii asupra obiectului, de condiţiile în
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care acesta a fost păstrat (de exemplu pentru datarea cu carbon radioactiv este important de
ştiut dacă obiectul a suferit dintr-un incendiu), de faptul că o parte din aceste tehnici furnizează
rezultate cu o eroare de ordinul sutelor de ani, ceea ce le limitează aplicarea la obiecte de
interes arheologic.
Studiu de caz: Studiul icoanelor pe lemn prin metode fizico-chimice de analiză
Având în vedere că numeroase muzee din ţară conservă în colecţiile lor icoane pe lemn am
considerat util să prezentăm, ca un exemplu, procedura ce ar trebui aplicată la modul ideal
pentru cercetarea icoanelor pe lemn prin tehnici fizico-chimice de analiză.
- se examinează icoana la stereomicroscop în lumină naturală, apoi în lumină razantă,
pentru a pune în evidenţă eventuale denivelări precum şi în ultraviolet, pentru
vizualizarea posibilelor intervenţii.
- se efectuează apoi reflectografie în infraroşu, metodă ce permite vizualizarea unei
eventuale schiţe
- este supusă apoi studiilor prin tehnici nedistructive respectiv radiografia de raze X şi
retroemisia de electroni. Radiografia oferă informaţii asupra stării de conservare a
suportului de lemn, se poate vedea cum sunt îmbinate panourile, eventuale incluziuni
(cuie etc.). Din studiul comparativ al radiografiei şi retroemisiei de electroni se pot face
evaluări asupra pigmenţilor în funcţie de nivelul de absorbţie respectiv emisie.
- pentru determinarea grundului este necesară prelevarea unei probe, acolo unde este
posibil (de obicei dintr-o margine) şi analiza ei prin difracţie de raze X.
- pentru clarificarea paletei de pigmenţi se va efectua fluorescenţă de raze X, tehnică
nedistructivă prin care se determină compoziţia elementală. In unele cazuri, pentru
piese datate cel târziu în prima jumătate a secolului al XIX-lea, aceasta este suficientă
pentru identificare, de exemplu pigmenţii roşii naturali pot fi cinabru (HgS), oxizi de fier
(Fe2O3) sau miniu de plumb (Pb3O4). Odată identificat cationul (Hg, Fe sau Pb) este
detectat şi pigmentul. Situaţia nu este atât de simplă pentru pigmenţii verzi sau albaştri
cuprul (Cu) fiind prezent într-o gamă largă de pigmenţi, pentru identificare fiind în acest
caz necesară aplicarea uneia sau mai multor tehnici care să ofere informaţii structurale:
difracţia de raze X (pentru structura cristalină), spectrometria în infraroşu sau Raman
pentru informaţii asupra structurii moleculare. Cele din urmă pot fi utilizabile şi în
variante nedistructive, sistemele fiind prevăzute cu o fibră optică care este apropiată la
o distanţă de cca. 2 mm de suprafaţa picturii. Rezultatul este obţinut sub forma unui
spectru, fiecare compus prezentând benzi caracteristice. Aceste metode nedistructive
pot fi însă aplicate numai în situaţia în care icoana nu este vernisată, în caz contrar
compuşii organici din vernis-uri dând naştere la fenomene de fluorescenţă ce
interferează cu semnalul de răspuns al tehnicii aplicate şi îl acoperă. Îndepărtarea
vernis-ului este însă prima operaţie care se face în atelierul de conservare-restaurare
când icoana este supusă restaurării.
- alternativ, în cazul în care este posibilă prelevarea de probe, acestea pot fi efectuate
prin aceleaşi tehnici (spectrometrie în infraroşu sau Raman), analiza efectuându-se în
acest caz pe probă. Avantajul constă în obţinerea unor spectre de calitate mai bună
(raport mai bun între semnal şi zgomotul de fond), mai uşor de interpretat, în special în
cazul amestecurilor. In cazul în care în urma analizei prin microscopie este suspectată
prezenţa unui pigment organic şi prin aplicarea tehnicilor mai sus menţionate nu este
detectat nici un pigment proba se pregăteşte şi analizează prin cromatografie de lichide
pentru identificarea pigmentului respectiv.
- pentru determinarea succesiunii straturilor, acolo unde este posibil, o probă de secţiune
transversală este încastrată în răşină. Dacă laboratorul dispune de microspectrometrie
(microscop în infraroşu ataşat spectrometrului) analiza pigmenţilor, ca şi aceea a
compuşilor organici se poate face direct pe preparatul stratigrafic.
- pentru determinarea compuşilor organici (liantul din grund şi cel din fiecare strat
pictural, vernis-ul) se face întâi o determinare a clasei de compuşi (uleiuri, proteine,
terpene, carbohidraţi) prin spectrometrie în infraroşu (este de preferat varianta micro)
urmată de aplicarea tehnicilor cromatografice (de lichide sau gaz
) pentru
determinarea tipului de ulei sau proteină.
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In interpretarea rezultatelor analizelor investigatorul colaborează cu conservatorul,
restauratorul şi muzeograful, fiecare aducând informaţii specifice, scopul final fiind obţinerea
maximului posibil de date din cantităţi minime de probă, sau prin aplicarea tehnicilor
nedistructive. Rezultatele obţinute prin investigarea fizico-chimică se dovedesc utile în
îmbogăţirea informaţiei cu privire la bunul cultural (date privind tehnologia de fabricare,
eventual încadrarea în timp şi spaţiu, valoarea obiectului determinată de calitatea materialelor)
şi pentru evaluarea stării de conservare şi stabilirea metodologiei de restaurare.
4) Investigarea ştiinţifică în ţară şi străinătate
În ţara noastră investigarea ştiinţifică se efectuează în laboratoare muzeale încă din anii '70'80, cele mai mari fiind cele din Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Suceava, Cluj, Timişoara. Lipsa tehnicilor
de analiză a fost parţial suplinită prin colaborarea cu specialişti din universităţi sau institute de
cercetare din ţară, iar după 1990 şi din străinătate, ca o urmare a stagiilor de pregătire sau
vizitelor de care investigatorii români au beneficiat în ultimii 15 ani.
Având în vedere că dotarea cu aparatură de investigaţii a fiecărui laborator muzeal subordonat
MCC este practic imposibilă datorită preţurilor ridicate ale tehnicilor moderne de analiză, MCC
a considerat mai eficientă înfiinţarea şi dotarea unui laborator de investigaţii la nivel naţional.
Astfel, în 2003, a luat fiinţă Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi
Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil (LNCPC), instituţie subordonată MCC, cu
sediul în Bucureşti, rolul acestuia fiind de a analiza, prin tehnici specifice, materialele din
bunurile culturale aparţinând muzeelor şi colecţiilor de pe întreg teritoriul ţării şi a participa la
proiecte de cercetare pe această temă alături de muzee, universităţi şi institute, din ţară şi
străinătate.
LNCPC dispune de tehnici de analiză prin spectrometrie în infraroşu, în curând fluorescenţă de
raze X dar poate efectua analize şi prin alte tehnici, în colaborare cu instituţii de profil.
Specialiştii laboratorului sunt deschişi pentru stabilirea de noi colaborări cu muzeele din ţară.
In ţările Europei de Vest există laboratoare la nivel central încă din anii '50 (Belgia, Olanda,
Franţa) şi laboratoare muzeale de la începutul secolului XX (Germania, Marea Britanie). In
Italia pe lângă două laboratoare ce funcţionează la nivel naţional, există o politică de finanţate
a universităţilor ce efectuează cercetări dedicate obiectelor de muzeu sau monumentelor. Şi în
SUA marile muzee au laboratoare de investigaţii dotate cu tehnici moderne de analiză
(National Gallery Washington, Metropolitan Museum New York, Boston Museum of Fine Arts).
Alături de acestea, în Los Angeles există un institut renumit dedicat cercetării în conservare şi
restaurare, Getty Conservation Institute, care coordonează şi finanţează proiecte din întreaga
lume.
5) Proiecte europene dedicate patrimoniului cultural
In ultimii ani specialiştii din muzee şi institute specializate în studiul patrimoniului cultural, în
colaborare cu universităţi din ţările Europei Occidentale, au dezvoltat proiecte finanţate de
Comunitatea Europeană dedicate cercetării bunurilor culturale. Proiectele s-au axat fie pe
studiul mecanismelor de degradare a bunurilor culturale, în special cele constituite din
materiale organice, fie au desfăşurat activităţi de pregătire, networking, schimb de informaţii,
diseminare a rezultatelor sau au pus la dispoziţia celor interesaţi instrumente mobile de analiză
(utile pentru studiul obiectelor ce nu pot fi deplasate) sau au favorizat accesul la aparatură
specializată pentru cei ce nu beneficiază de aceasta.
Proiectele europene sunt dedicate cercetărilor fizico-chimice ale bunurilor culturale, în special
prin cercetări asupra degradărilor materialelor organice. Studiile se efectuează în acest caz pe
materiale noi, prelucrate conform metodelor tradiţionale. Materialele astfel prelucrate sunt apoi
supuse îmbătrânirii accelerate. Acestea constituie apoi obiectul unor studii aprofundate în
vederea evaluării cauzelor de degradare şi apoi rezultatele sunt extrapolate la obiectele de
muzeu.
Mai multe informaţii cu privire la aceste proiecte pot fi obţinute accesând:
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http://www.hrp.org.uk/webcode/content.asp?ID=706
pentru proiectul MODHT (Monitoring Damage of Historic Tapestries), sau
http://www.idap-parchment.dk/portal/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=1
pentru IDAP – Parchment (Improve Damage Assessment of Parchment)
Detalii referitoare la proiecte europene ce implică activităţi de networking, diseminare a
rezultatelor, workshopuri sau cursuri pe teme specifice pot fi obţinute accesând:
http://www.srs.dl.ac.uk/arch/cost-g8/
pentru proiectul COST G8 (Non Destructive Analysis and Testing of Museum Objects
http://www.eu-artech.org/
pentru EU-ARTECH (Access, Research and Technology for the Conservation of the European
Cultural Heritage)
Victoria & Albert Museum – imagini din expunerea permanentă
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Imagini ilustrând manipularea greşită a obiectului, fără portul mănuşilor,

Asamblarea şi transportul unei statui de mari dimensiuni, "The Three Graces", din
colecţia Victoria & Albert Museum, Londra

85

Ambalarea şi itinerarea unui relicvar de lemn din colecţia Victoria & Albert Museum,
Londra
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Imagini din Muzeul Mănăstirii Putna

Aurel Moldoveanu
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