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PRIETENII MUzEULUI AdOLESCENțII

Luminiţa anghelescu1, Daniela Ilie2

TEENAGERS – FRIENDS OF THE MUSEUM

The goals of the “Teenagers are friends of the museum” project, which took 
place in November 2014 – July 2015 were the following:
– the promotion of the museum’s collection patrimony through the organiza-
tion of a temporary exhibition where the students involved in this project par-
ticipated in 
– the responsibility and active implication of the students to identify some 
social, cultural or educational needs of the community
– team spirit development, interpersonal communication skills
64 teenagers partook in this project, 12 of which became volunteers for this 
museum
Keywords: teenager, volunteer, implication, museum

Cuvinte cheie: adolescenţi, voluntari, implicare, muzeu

Patrimoniul cultural, material şi imaterial este elementul definitoriu al iden-
tităţii noastre naţionale, o valoare acumulată în timp şi transimisibilă de la o 
generaţie la alta, iar valorificarea acestuia, este nu doar o obligaţie legiferată ci 
mai ales o datorie morală. Avem prin urmare datoria de a-l păstra şi transmite mai 
departe, dar mai ales, de a asigura conştientizarea valorii sale, de către tânăra 
generaţie.

Tocmai de aceea, educaţia, experienţa practică, schimbul de idei şi opinii, 
discuţiile deschise şi constructive şi nu în ultimul rând, acţiunile de voluntariat 
pentru conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural pot fi conside-
rate puncte cheie pentru succesul acestei misiuni, şi, ar fi grozav dacă instituţiile 
muzeale şi-ar asuma un rol pro-activ în acest sens.

De la această idee, am pornit în organizarea proiectului „Adolescenții 

1 Muzeograf Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște, e-mail: luminita_
anghelescu@yahoo.com

2 Muzeograf Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște
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prietenii muzeului” la finalul căruia, am înțeles că, dacă am fi deschiși față de 
public, dacă am permite accesul tinerilor prin stagii de voluntariat şi le-am da 
ocazia să cunoască de aproape mersul lucrurilor, în muzeu, am putea să jucăm un 
rol important în ceea ce înseamnă „moștenirea”. 

Prezentarea proiectului
Perioada de desfășurare: noiembrie 2014 – iulie 2015
Colaboratori: Liceul de Arte „Bălașa Doamna” şi Liceul „Ienăchiţă Văcărescu” 

ambele din Târgovişte
Grup ţintă: adolescenţii din Târgovişte
Beneficiari direcți: 64 de adolescenți
Beneficiari indirecți: elevi, profesori şi copii cu dizabilități din Târgovişte

Scopul proiectului: formarea adolescenților în spiritul implicării voluntare în 
organizarea unor evenimente culturale la muzeu.

Obiectivele proiectului:
– Promovarea patrimoniului din colecţiile muzeului, prin organizarea unor 

expoziţii temporare şi activităţi educaţionale, la care, să participe şi elevii impli-
caţi în proiect;

– Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi 
sociale, culturale şi educaţionale din comunitate;

– Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală;

Activitatea 1. Moștenirea noastră brâncovenească – noiembrie 2014, 
expoziție temporară organizată cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la martiriul 
Brâncovenilor. În cadrul acestei expoziții am evidențiat prin intermediul, obiec-
telor din perioada brâncovenească existente în colecţiile muzeului (carte veche 
românească, ceramică, numismatică, artă plastică, obiecte de cult religios) şi al 
fotografiilor ctitoriilor brâncovenești din judeţul Dâmboviţa, rolul domnitorului 
Constantin Brâncoveanu în istoria neamului românesc, ca apărător al ortodoxiei, 
iubitor al artelor şi sprijin al învăţământului şi activităţii tipografice. Au partici-
pat la această activitate, 38 de elevi de la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din 
Târgovişte, împărţiţi în 4 echipe. Astfel, prima echipă a realizat fotografiile cti-
toriilor brâncoveneşti din judeţ, a doua echipă a participat la montarea expozi-
ţiei, cea de-a treia echipă a realizat elementele promoţionale ale expoziţei (afiş, 
invitaţii şi comunicat de presă) şi a promovat evenimentul, iar ultima echipă a 
susţinut, în ziua vernisajului expoziţiei, un moment artistic dedicat – „Balada lui 
Brâncoveanu”.

Activitatea 2. Poveste de Crăciun, decembrie 2014 – actvitate educaţională 
organizată cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în cadrul căreia, un grup de copii cu 
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dizabilităţi de la Şcoala Specială din Târgovişte a constituit centrul atenţiei noas-
tre. Activitatea a debutat cu atelierul de confecționat felicitări de Crăciun. Acestor 
copii le-am promis că, felicitările realizate de ei, vor fi dăruite altor copii, fapt pen-
tru care mesajele transmise de ei trebuie să aibă un conținut important. Copiii 
cu dizabilități au reuşit prin intermediul felicitărilor să-i impresioneze pe elevii 
Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”. La rândul lor liceenii, membrii ai Ansamblului 
folcloric, copleșiți de emoție i-au încântat pe acești copii cu un program artistic de 
colinde şi obiceiuri de iarnă. Mai mult decât atât, copiii s-au cunoscut, au interac-
ţionat, iar o parte dintre ei au devenit prieteni şi păstrează legătura şi în prezent.

Activitatea 3. Cu şi despre Caragiale, ianuarie 2015 – manifestare culturală 
organizată cu prilejul împlinirii a 163 de ani de la naşterea marelui dramaturg, în 
cadrul căreia am încercat să ilustrăm succesul de care scriitorul s-a bucurat încă 
din timpul vieţii, şi mai mult decât atât, am demonstrat că opera sa, este încă „la 
modă” în rândul adolescenților. S-au implicat în această activitate, 10 elevi de 
la Liceul „Ienăchiţă Văcărescu” şi 15 elevi de la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”. 
Elevii au jucat cu drag în celebrele comedii ale scriitorului, „O scrisoare pierdută” 
şi „O noapte furtunoasă” şi ne-au demonstrat în cadrul unui concurs tematic cu 
întrebări referitoare la opera şi viaţa scriitorului, la care au fost foarte pregătiţi, că 
opera caragialiană este nemuritoare. Tot cu ajutorul lor, am realizat decorurile, 
machiajul actorilor şi am ales costumele potrivite pentru piesele de teatru.

Activitatea 4. Vestitorii primăverii, martie 2015 – activitate educațională 
organizată cu prilejul sărbătorilor de primăvară. Şi de această dată, copiii cu diza-
bilităţi de la Şcoala Specială au fost în atenţia noastră, astfel că, am început acti-
vitatea cu un atelier de confecţionat mărţişoare. Cu mărţişoarele confecţionate 
de copii, am organizat o expoziţie cu vânzare, la care am invitat copii de la mai 
multe şcoli din oraş. Bineînţeles, nu puteau lipsi elevii Liceului de Arte „Bălaşa 
Doamna”, prietenii acestor copii, care au susţinut un program artistic dedicat săr-
bătorilor de primăvară. Pe lângă faptul că toţi elevii implicaţi în activitate, dar şi 
cei care doar au asistat, au aflat legenda Babei Dochia şi a Mărţişorului, am reuşit 
să vindem toate mărţişoarele din expoziţie, obţinând suma de 400 de lei, bani 
cu care am achiziţionat un aparat foto, pe care l-am dăruit copiilor de la Şcoala 
Specială.

Activitatea 5. „Să ştii mai multe să fii mai bun!”, aprilie 2015 – program 
în cadrul căruia, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domneacă” Târgovişte a 
participat cu ateliere, expoziţii temporare şi vizite ghidate. De acestă dată, pri-
etenii noştri, adolescenţii costumați în domnitori şi domniţe, au dat viaţă Curţii 
Domneşti de la Târgovişte încântând vizitatorii prezenți în această perioadă în 
spațiul muzeal.
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Activitatea 6. Noaptea muzeelor, mai 2015. Chiar dacă evenimentul s-a 
desfășurat noaptea, liceenii au fost alături de noi. Astfel, o parte dintre tineri, 
membrii ai Ansamblului folcloric au susţinut un program artistic deosebit, iar 
alţii, costumaţi în domnitori şi domniţe au fost ghizi şi supraveghetori pentru vizi-
tatorii noştri.

Activitatea 7. Vacanţă la muzeu, iulie – august 2015 – program desfăşurat 
de muzeu pe toată durata verii, la care au participat 250 de copii. Deşi erau în 
vacanţă, voluntarii ne-au sprijinit şi de această dată, participând alături de noi la 
organizarea atelierelor și supravegherea copiilor.

În concluzie, la aceste activități au participat 64 elevi, dintre care 12 au fost 
implicaţi în toate cele șapte activităţi, devenind astfel voluntari ai muzeului. 
Specialiștii muzeului le-au oferit posibilitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi 
abilităţile practice în domeniul conservării şi punerii în valoare a patrimoniului. 
Mai mult decât atât, au dobândit o experienţă practică valoroasă, prin faptul că 
au putut lucra în diferite compartimente ale muzeului şi, totodată, putem spune 
că au contribuit din plin la efortul instituţiei pentru vizibilitatea acesteia. 
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1. Moștenirea noastră brâncovenească

Excursie documentară Realizarea elementelor publicitare

Montarea expoziției Vernisajul expoziției

2. Poveste de Crăciun

Atelier de confecționat felicitări Colinde și daruri de Crăciun
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3. Cu și despre Caragiale

O scrisoare pierdută O noapte furtunoasă

 4. Vestitorii primăverii

Atelier de confecționat mărțișoare Moment artistic

5. Să știi mai multe, să fii mai bun! 
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6. Noaptea muzeelor – 2015

   

7. Vacanță la muzeu
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ACTIVITATEA dE PEdAgOgIE MUzEALă 
„VIEțUITOARE dIN CURTEA MUzEULUI”

Daniela-Ramona Botoș1

MUSEUM PEDAGOGY ACTIVITIES „CREATURES 
FOR THE MUSEUM’S bACKYARD”

The activity, was organized as part of the sixth edition of the museum’s teaching 
program called „Summer school at the museum” and took place on the 3rd of 
July, 2015.
It consisted in a mini-trip in the Natural Sciences Museum’s backyard, a video – 
projection, and a workshop based on the museum’s pedagogy program, which 
was concluded with the creation of a interactive and dynamic mini-diorama.
Key word: Summer school, museum pedagogy, mini-dioramă

Cuvinte cheie: Școală de vară, pedagogie muzeală, mini-dioramă

Materiale și metode
Activitatea „Viețuitoare din curtea muzeului”, a fost organizată în cadrul pro-

gramului de pedagogie muzeală „Școala de vară la muzeu”, în data de 3 iulie 2015, 
la debutul celei de-a VI-a ediții a acestui program cultural.

Programul de pedagogie muzeală „Școala de vară la muzeu” se adresează copi-
ilor cu vârste cuprinse între 6–12 ani, oferindu-le o gamă diversă de activități educa-
tive, cu scopul de a le consolida cunoștințele din programele școlare pentru discipli-
nele de biologie, alternate cu activități de relaxare, recreative (ateliere de creație).

S-a realizat o ofertă educativă judicios structurată, care și-a propus [1, 6]:
– creșterea vizibilității muzeului în comunitate;
– accesul publicului (în acest caz, școlar) la colecțiile muzeului;
– valorificarea patrimoniului muzeal și maximizarea potențialului formativ al 

spaţiului muzeal;
– deschiderea muzeului pentru toți educabilii (familiile copiilor, prietenii 

acestora etc.);

1 Șef Secție Muzeul de Ştiinţele Naturii, Târgu-Mureș, e-mail: botos.dana@gmail.com
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– dezvoltarea sentimentelor pozitive față de bunurile culturale; 
– formarea şi exersarea unor priceperi și deprinderi civice, de protejare a 

mediului înconjurător, în vederea formării unor atitudini pozitive faţă de acesta;
– formarea apetitului și reflexului pentru activitățile de pedagogie muzeală;
– atragerea publicului școlar spre activitățile muzeale și transformarea muze-

ului într-un colaborator al școlii;
– potențarea competențelor și capacităților teoretice și accentuarea 

competențelor și deprinderilor practice ale copiilor și elevilor;
– stimularea expresivităţii copiilor și elevilor, prin utilizarea unor priceperi 

și deprinderi trans- și interdisciplinare, prin utilizarea educației artistice (desen, 
pictură, modelaj), prin formarea gustului pentru frumos, valoare etc. și prin 
motivația pentru informarea și documentarea științifică;

– oferirea unei alternative eficiente, agreabile și inedite de petrecere a tim-
pului liber;

– asigurarea unei oferte educative inedite, ca alternativă a celei realizate în 
grădinițe sau școli;

– crearea unui cadru de activitate stimulativ, în care copii și elevii să-și mani-
feste și să-și dezvolte creativitatea și inventivitatea, inclusiv prin munca în echipă;

– cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate; 
– educarea abilităților necesare pentru a interacționa cu ceilalți;
– sprijinirea elevilor în orientarea școlară și profesională.
Activitatea „Viețuitoare din curtea muzeului” a constat într-o mini-excursie, 

organizată în curtea Muzeului de Științele Naturii, o videoproiecție și un atelier de 
pedagogie muzeală, care s-a finalizat cu realizarea unei minidiorame dinamice 
interactive.

S-a urmărit dezvoltarea, la copii și elevi, a următoarelor competențe generale [6]: 
– receptarea informațiilor despre lumea vie;
– explorarea sistemelor biologice;
– comunicarea orală și scrisă, utilizând corect terminologia specifică biologiei;
– dezvoltarea curiozității și a respectului față de orice formă de viață;
– transferarea și integrarea cunoștințelor și a metodelor de lucru specifice 

biologiei în contexte noi.

S-a urmărit formarea de competențe pe baza următoarelor conținuturi [6]:
– medii de viață; diversitatea lumii animale;
– alcătuirea generală a unor animale (nevertebrate și vertebrate);
– utilizarea metodelor și a miljloacelor adecvate explorării lumii animale;
– necesitatea protecției animalelor; 
– ecosistemul (biotopul, biocenoza), relații trofice în ecosisteme (categorii 

trofice; lanțuri și rețele trofice; niveluri şi piramide trofice);
– relaţiile interspecifice și intraspecifice.
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S-a urmărit, deci, dezvoltarea următoarelor competențe specifice [6]: 
– identificarea unor grupe și specii de animale;
– recunoașterea alcătuirii generale a unor grupe de animale (moluște, artro-

pode, amfibieni, reptile);
– utilizarea metodelor și a miljloacelor adecvate explorării lumii animale;
– identificarea elementelor componente ale unui ecosistem;
– descrierea organizării funcționale a unui ecosistem.
Au fost utilizate cu predilecție metode activ-participative, precum expunerea, 

conversația, învățarea prin descoperire, problematizarea, jocul de rol, învățarea 
cu ajutorul modelelor.

S-au folosit următoarele resurse educaționale:
– bunuri culturale mobile din patrimoniul muzeului;
– mulaje de animale;
– fișe de lucru (conținând alcătuirea corpului la insecte) (Fig. 1);
– cartoane imprimate cu imagini ale animalelor studiate, surprinse în diverse 

ipostaze de viață (Fig. 2);
– materiale de papetărie: carnețele, pensule, acuarele, creioane grafice și 

colorate, foarfeci pentru copii, lipici;
– alte materiale: cutie din carton (suport pentru dioramă);
– ustensile de laborator (lupe, pensete etc.);
– aparatură audio-vizuală: laptop, videoproiector, ecran de proiecție;
– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase (zoologice, botanice), 

determinatoare (zoologice, botanice) etc.
Activitatea a demarat cu o mini-excursie organizată în curtea Muzeului de 

Științele Naturii unde a fost organizat un centru de activitate (Fig. 3), reprezen-
tat de o bucată de trunchi de stejar aflată în putrefacție, care a devenit sursă de 
hrană pentru diverse vietuitoare. În cadrul centrului, copii și elevii, cu ajutorul 
specialiștilor de la muzeu, au efectuat observații cu ochiul liber, precum și cu 
ustensile de laborator (lupe, pensete etc.), au determinat și grupat pe categorii 
sistematice viețuitoarele descoperite, utilizând, în acest scop, determinatoare și 
atlase zoologice și botanice, uzuale în munca biologilor. Ei au avut astfel posibi-
litatea să descopere diversitatea lumii animale, inclusiv într-un areal extrem de 
restrâns. Descoperirile micilor cercetători au fost notate în carnețele. 

De asemenea, au putut observa relațiile dintre plante, dintre animale, dar și 
dintre plante și animale, construind lanțuri trofice scurte.

Videoproiecția „Viețuitoare din curtea muzeului” (Fig. 4), prezentată în Sala 
de activități de pedagogie muzeală a Secției, a urmărit consolidarea și completa-
rea cunoștințelor din programele școlare pentru disciplinele de biologie, adap-
tate pentru învățământul primar și gimnazial, și a fost structurată astfel:

– definirea mediului de viață al organismelor;
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– prezentarea echipamentului, ustensilelor și a materialelor necesare pentru 
cercetarea în natură/teren;

– prezentarea etapelor necesare pentru cercetarea în natură/teren;
– descrierea unor viețuitoare din ecosistemul studiat: 
– melcul de livadă (Helix pomatia);
– specii de furnici: furnica roșie de pădure (Formica rufa), furnica neagră mare 

(Camponotus herculeanus), furnica neagră mică (furnica de livadă) (Lasius niger), 
furnica de casă (Monmorium pharaonis), Camponotus ligniperda;

– cariul de lemn (Anobium punctatum);
– greierele de câmp (greierele cu capul mare) (Gryllus campestris);
– cosașul verde (Tettigonia viridissima);
– broasca râioasă cenușie (Bufo bufo);
– șarpele de casă (Natrix natrix).

Atelierul de pedagogie muzeală a fost structurat în trei etape (Fig. 5).
Prima etapă a constat în mini-excursia organizată în curtea muzeului, descrisă 

anterior. 
A doua etapă s-a desfășurat în expoziția de bază, unde copiii au studiat cele 

patru ecosisteme prezentate în dioramă (un ecosistem acvatic și trei ecosisteme 
terestre: o câmpie, o pădure de foioase și o pădure de rășinoase), precum și centrul 
de activitate (un colț dintr-o pădure de foioase) și piramida trofică, expuse în sala 
dedicată florei și vegetației județului Mureș, familiarizîndu-se cu categoriile trofice.

A treia etapă a atelierului de pedagogie muzeală s-a desfășurat tot în curtea 
muzeului. Cunoștințele dobândite au fost restructurate și integrate în sistemul 
de cunoștințe în mod dinamic, cu ajutorul modelelor oferite, expuse pe o masă 
amplasată în curtea muzeului: animale din plastic/mulaje, imagini ale animalelor 
studiate, surprinse în diverse ipostaze de viață, fișe de lucru (conținând alcătuirea 
corpului la insecte). Pornind de la acestea, copiii au realizat o minidioramă dina-
mică interactivă, cu: mulaje de animale, melci vii, furnici vii, plante întregi, organe 
de plante: frunze, fructe, crenguțe, pietre, adunate din curtea muzeului. Un melc 
viu poate fi admirat într-una dintre fotografii (se află pe măr) (Fig. 6).

Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Județean 
Mureș, facebook-ul Muzeului Județean Mureș și al Secției de Științele Naturii, 
Institutul Național al Patrimoniului, internet, intranet, materiale publicitare tipă-
rite (afiș, pliant tip semn de carte) și prin mass-media: comunicat de presă, arti-
cole de presă, precedate de descinderea reprezentanților mass-media la eveni-
ment (Fig. 7).

Concluzii
Prin modul interactiv de desfășurare a acestei activități, elevii s-au familia-

rizat cu mijloacele și metodele utilizate de specialiștii muzeului (muzeografi și 
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conservatori), activitatea constituindu-se și într-o modalitate de sprijinire a elevi-
lor în orientarea școlară și profesională.

De asemenea, considerăm că potențialul educativ adus de acest mediu cul-
tural a fost valorizat la maxim.
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Fig. 1: Fișă de lucru Fig. 2: Cartoane imprimate cu 
imagini ale animalelor studiate

Fig. 3: Centrul de activitate Fig. 4: Aspecte din timpul videoproiecției
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Fig. 5: Aspecte din timpul desfășurării atelierului de pedagogie muzeală

Fig. 6: Realizarea minidioramei dinamice interactive
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Fig. 7: Afiș



DROBETA, Pedagogie Muzeală, XXV/2015, p. 23–28

FESTIVALUL COPIILOR „FILOFTEIA 
LăCăTUşU” EdIțIA A III-A, LA ALUNU – VâLCEA

Ion catană1

LE FESTIVAL DES ENFANTS „FILOFTEIA LăCăTUșU” 
(IIIèME éDITION, ALUNU, DéP. DE VâLCEA)

Le festival national de musique populaire pour les enfants „Filofteia Lăcătușu”, 
déroulé à partir du 13 juin 2015 à Alunu, en Vâlcea, a occasionné la présence de 
36 participants venus du pays d’Olténie. Le grand prix a été remporte par une 
artiste âgée de 11 ans, Cornelia Constantina Orleanu de Turceni, dép. de Gorj.
Mots clé: festival, enfants, musique populaire

Cuvinte cheie: festival, copii, muzică populară

O nouă ediţie a Festivalului naţional al copiilor „Filofteia Lăcătuşu” s-a desfă-
şurat în data de 13 iunie 2015, în comuna Alunu, judeţul Vâlcea. Tinerii interpreţi 
de muzică populară din Gorj au participat la acest festival, fiind înscrişi la Biroul 
de Relaţii cu Publicul al Muzeului Județean Gorj.

La festival au participat copii cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani, din toată ţară. 
Concurenţii din țară s-au înscris atât la Primăria comunei Alunu cât şi la Biroul de 
Relaţii cu Publicul al Muzeului Judeţean Gorj, până la data de 10 iunie 2015, ora 
15.00. În cadrul festivalului şi-au dat concursul: elevii şcolilor gimnaziale Alunu şi 
Colţeşti, Nina Predescu, Maria Beatrice Băndoiu, Maria Corlan Mischie, Angelica 
Mirea, Nicoleta Lăcătuşu, Luciana Ene, Oana Pârvan, Constantin Logofetescu, 
Daria, Ionela şi Neluţu Trandafir, Ana Maria Niţu, Cristina Boian, Luiza Ciudin, 
Adriana Soreanu, Raluca Elena Căpitănescu, Cristiana Soreanu, Mara Vătavu 
şi poetul Dorel Dobre Delagorj. Organizatorii celei de-a III-a ediţii a Festivalului 
„Filofteia Lăcătuşu” sunt: Primăria şi Consiliul Local Alunu, Asociaţia „Avellana”, 
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” şi Asociaţia Culturală „Doruleţ din 
România”.

1 Conservator general, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, e-mail: ionca-
tana@gmail.com
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Marele premiu al Festivalului Copiilor „Filofteia Lăcătuşu” ediţia a III-a a 
fost pus în scenă de către Consiliul Județean Gorj, Muzeul Județean „Alexandru 
Ștefulescu”, Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, Asociația Culturală „Doruleț 
din România” şi Primăria comunei Alunu. 

„A fost o mare sărbătoare a micuților mari artiști ai cântecului popular româ-
nesc. Ce poate fi mai frumos pe această lume, decât atunci când vezi la treabă niște 
minunății de copii? De această dată, au fost prezenți 36 de micuți, care ne-au dat 
de înțeles că frumosul nostru cântec autentic nu va dispărea cât va dura lumea 
asta mare și frumoasă. Felicitări părinților, felicitări profesorilor care se ocupă de 
pregătirea lor, felicitări instituțiilor de cultură care, iată, îi unesc pe dragii noștrii 
urmași să ia tot ceea ce-i mai frumos, mai curat și mai ales de la viață!”, a spus Dorin 
Brozbă, organizatorul evenimentului.

Cea de-a treia ediţie a Festivalului Copiilor „Filofteia Lăcătuşu” şi-a desem-
nat, sâmbătă, 13 iunie 2015, câştigătorii. Anul acesta, trofeul a rămas în Gorj, fiind 
adjudecat de o solistă de muzică populară de doar 11 ani, din Turceni – Cornelia 
Constantina Orleanu.

Timp de aproape cinci ceasuri, începând cu orele 1300, 36 de micuţi artişti ai 
cântecului popular românesc din toate judeţele Olteniei s-au întrecut în a demon-
stra faptul că viitorul cântecului popular autentic este pe mâini bune. Talentul 
acestora a făcut ca misiunea juriului, format din Nina Predescu, Albinel Firescu 
(şef secţie Muzeul Gorjului), Maria Beatrice Băndoiu, Angelica Mirea, Maria Corlan 
Mischie şi Luiza Ciudin, să fie una foarte dificilă. În cele din urmă, membrii juriului 
au decis ca anul acesta Marele Premiu şi Trofeul Festivalului să revină Corneliei 
Constantina Orleanu, în vârstă de 11 ani, din Turceni. Premiul I a fost adjudecat de 
Yasmine Polacek, din Târgu-Jiu, Premiul II a fost acordat Mariei Cristina Buşoi, din 
Motru, iar Premiul III a revenit Alexandrei Savu, din Drobeta Turnu Severin. Au mai 
fost acordate, de asemenea, şi şapte premii speciale. Premiul special al Muzeului 
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a revenit Melindei Mitrean, din Rovinari, 
Premiul special al juriului a fost acordat Mariei Camelia Chivu, din Ostroveni 
(Dolj), Elenei Mihaela Bălan, din Rovinari, şi Larisei Cîrlugea, tot din Rovinari, iar 
Premiul special al publicului a revenit Elenei Izabela Matei, din Bustuchin.

Au mai fost acordate şi două Premii de originalitate; unul dintre acestea a 
revenit Mariei Grigoria Cantoriu, din Rovinari, iar celălalt lui Carlos Mihai Borş, de 
asemenea, din Rovinari. Toţi participanţii au primit premii de onoare din partea 
organizatorilor, respectiv Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Şcoala 
Populară de Artă Târgu-Jiu şi Asociaţia Culturală „Doruleţ din România”.

Festivalul Copiilor „Filofteia Lăcătuşu” ediţia a III-a a fost prezentat de Mara 
Vătavu de 13 ani câştigătoarea ediţiei a II-a a Festivalului Naţional al Copiilor.
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Sala de spectacole a comunei Alunu, județul Vâlcea, 

înainte şi în timpul desfășurării concursului.

Afișul Festivalului

Trofeele Festivalului „Filofteia 
Lăcătuşu” ediţia a III-a

Juriul Festivalului
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O parte din concurenți
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Premiaţii Festivalului

 
Înmânarea Marelui Premiu al Festivalului „Filofteia Lăcătuşu” ediţia a III-a
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POVESTEA PORțILOR dE FIER

Doinița Mariana chircu1, Florina Diaconu2, sorina Matacă3

THE IRON GATES’ STORY

Iron Gates Region Museum, in collaboration with the Art High School I. Șt. 
Paulian and Happy Town have implemented the cultural project “The Iron Gates 
Story”, co-financed by the Administration of the National Cultural Fund. Starting 
from the natural elements representative of the Iron Gates Natural Park, spe-
cialists Iron Gates Region Museum in collaboration with students of the Art High 
School I. Șt. Paulian was created „The Iron Gates’ Story”. Plants and animals in 
the Iron Gates Natural Park were transformed into fairy-tale characteres.
Keywords: cultural project, story, Iron Gates Defile

Cuvinte cheie: proiect cultural, poveste, Defileul Porțile de Fier

Muzeul Regiunii Porților de Fier în parteneriat cu Liceul de Arte I. Șt. Paulian și 
S.C. Happy Town S.R.L. au implementat în perioada 01.10.2015–15.11.2015, pro-
iectul cultural „Povestea Porților de Fier”, co-finanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național. 

Proiectul și-a propus conservarea și promovarea patrimoniului natural prin abor-
dări alternative și neconvenționale care să faciliteze accesul necondiționat la cultură.

Obiective și activități:
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea accesului la cultură prin abordări 

alternative și neconventionale de conservare și promovare a patrimoniului natural
Obiectiv specific 1: Conștientizarea tinerilor prin abordări alternative și 

neconventionale privind importanța conservării patrimoniului natural 

1 Manager, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: chircu_doinita@
yahoo.com

2 Șef Secție Științele Naturii, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail:  
s_mataca@yahoo.com

3 Muzeograf Științele Naturii, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: 
florinadiaconu@yahoo.com
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Obiectiv specific 2: Facilitarea accesului la patrimoniul natural prin abordări 
alternative și neconvenționale în vederea încurajării mobilității culturale

Obiectiv specific 3: Managementul proiectului

Activitățile proiectului:
Activitatea 1: Constituirea grupurilor de lucru pentru crearea Poveștii 

Porților de Fier
Activitatea 2: Realizarea atelierului de creație artistică și prezență scenică 
Activitatea 3: Realizarea atelierului de creație plastică 
Activitatea 4: Realizarea cărți „Povestea Porților de Fier”
Activitatea 5: Realizarea spectacolului „Povestea Porților de Fier”
Activitatea 6: Managementul proiectului
Proiectul Povestea Porților de Fier „scoate” din contextul expozițional ele-

mentele de patrimoniu natural, și nu numai că le dă viață, dar le transformă în 
personaje de poveste, însuși Defileul Porțile de Fier fiind un tărâm de poveste. 
Informațiile despre elementele de patrimoniu natural sunt transformate în 
povești, astfel că mesajul de conservare al acestora să fie perceput într-un cu 
totul alt context decât cel sobru expozițional. Mesajul poveștii este mai încărcat 
de sensibilitate prin faptul că personajele poveștii sunt interpretate de copii. 

A1: Constituirea grupurilor de lucru pentru crearea Poveștii Porților de Fier 
Sesiunea de informare cu privire la patrimoniul natural al Defileului Porțile 

de Fier a fost organizată de către membrii echipei de implementare a proiectu-
lui ca o lecție interactivă, în care participanții (59 de tineri) de la Liceul de Arte 
„I. Șt. Paulian”, instituție parteneră în cadrul acestui proiect, au „descoperit” cele 
mai importante aspecte legate de patrimoniul natural al acestei zone unice în 
Europa. Tinerii, grupați în două echipe, au fost participativi, astfel că, la finalul 
lecției interactive (concurs), au fost subliniate cele mai importante aspecte des-
pre patrimoniul natural al Defileului Porțile de Fier, aspecte care au fost cuprinse 
în conținutul Poveștii Porților de Fier. 

Tinerii participanți la această sesiune de informare au parcurs două probe: 
de creație plastică și de interpretare artistică, în urma cărora au fost selectați 21 
de tineri pentru constituirea grupului de lucru aferent atelierului de creație artis-
tică și prezență scenică, respectiv grupului de lucru aferent atelierului de creație 
plastică. 

Criteriile de selecție au fost: disponibilitatea, creativitatea, acuratețea 
compoziția pentru atelierul de creație plastică, iar pentru atelierul de creație 
artistică și prezență scenică, criteriile de selecție au fost: disponibilitatea, inter-
pretarea, dicția și cursivitatea interpretării.

Membrii echipei de implementare a proiectului au pus la dispoziția tinerilor 
imagini cu flora și fauna ocrotită din Defileul Porțile de Fier, după care elevii au 
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realizat, într-un interval de timp stabilit (15 minute) compoziții (grafică) la prima 
vedere, care au fost punctate în funcție de criteriile stabilite la proba de creație 
plastică. 

Pentru proba de interpretarea artistică, tinerii au citit și interpretat la prima 
vedere, texte din prezentarea generală a Poveștii Porților de Fier. 

Prin coroborarea notelor de la cele 2 probe, ținându-se cont în mod expres de 
disponibilitatea fiecăruia în parte, au fost selectați 21 de tineri care au constituit 
cele 2 grupuri de lucru ale celor 2 ateliere. 

A2: Realizarea atelierului de creație artistică și prezență scenică
Atelierul de creație artistică și prezență scenică s-a bucurat de un real succes 

în rândul tinerilor selectați, astfel că până la finalul acestui atelier s-au mai ală-
turat și alți tineri, care și-au arătat disponibilitatea față de Povestea Porților de 
Fier. Lucrările atelierului de creație artistică și prezență scenică s-au desfășurat 
în cadrul a opt întâlniri. În timpul acestor întâlniri de lucru, tinerii au primit 
informații detaliate (morfologie, arealul de distribuție, ecologie, etologie, starea 
de conservare, măsuri de conservare la nivel european) despre fiecare element 
de patrimoniu natural al Defileului Porțile de Fier selectat pentru a face parte din 
Povestea Porților de Fier. O altă etapă de creație a acestui atelier a fost realizarea 
rolurilor pentru Povestea Porților de Fier, pornind de la informațiile reale ale fie-
cărui element natural și transformându-le în personaje de poveste. 

Astfel, au fost create, adaptate și repartizate 23 de roluri ale Poveștii Porților 
de Fier, după cum urmează: 

Povestitorul; Împăratul Alb (Haliaeetus albicilla L., codalb); Prințesa Tulipa 
(Tulipa hungarica BoRBás, laleaua de Cazane); Prințul Ammon (amonit de la 
Svinița); Prințul Hermann (Testudo hermanni gmeLin ssp. hermanni, broasca 
țestoasă de uscat); Balaurul (Coluber jugularis caspius gmeLin, balaurul, șarpele de 
sadină); Prințesa Kygnos (Cygnus cygnus Linnaeus, lebăda de iarnă); Prințesa Egreta 
(Egretta garzetta Linnaeus, egreta mică); Prințesa Nufăr (Nuphar lutea (L.) sm., nufă-
rul galben); Pajul (Apus melba L., lăstunul de stâncă); Prințul Iris (Iris reichenbachii 
heuFFeL, stânjenelul de stâncă); Prințesa Achillea (Achillea coarctata PoiRet, coada 
șoricelului galbenă); Prințul Vișiniu (Padus mahaleb (L.) BoRkh., vișinul turcesc); 
Prințesa Centaurea (Centaurea atropurpurea WaLDst. et kit.); Prințul Turc (Corylus 
colurna L., alunul turcesc); Prințesa Ascalaphus (Ascalaphus ottomanus geRmaR.); 
Prințesa Cantabrica (Convolvulus cantabrica L.); Prințesa Celtis (Celtis austra-
lis L., sâmbovină); Prințesa Campanula (Campanula crassipes heuFF., clopoțeii 
Cazanelor); Prințesa Colilia (Stipa danubialis DihoRu & Roman, colilia Porților de 
Fier); Prințesa Prangos (Prangos carinata gRiseB ex gRecescu, mărarul Porților de 
Fier); Prințul Ruscus (Ruscus hypoglossum L.); Peștișorul de Aur. 

Prin coroborarea celor 23 de roluri, a fost creată integral Povestea Porților de 
Fier. 

Citirea, învățarea, repetarea și interpretarea rolurilor, precum și jocurile de 
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scenă din Povestea Porților de Fier au fost etape foarte importante premergă-
toare spectacolului Povestea Porților de Fier. 

A3: Realizarea atelierului de creație plastică
Atelierul de creație plastică a avut un rol deosebit în cadrul proiectului 

Povestea Porților de Fier. Lucrările atelierului de creație plastică s-au desfășurat 
în cadrul a opt întâlniri. Analizând povestea propriu-zisă, s-au ales ca teme pen-
tru decorul tridimensional zona Cazanelor Dunării și Amfiteatrul Zeliște-Veligan. 
Tinerii participanți la acest atelier, coordonați de responsabilii atelierului, mem-
brii ai echipei de implementare a proiectului, au realizat două decoruri tridimensi-
onale, astfel încât să fie sugerate foarte aproape de realitate cele două zone amin-
tite: Cazanele Dunării și Amfiteatrul Zeliște-Veligan. Pornind de la aspectele reale 
ale elementelor naturale ce fac parte din patrimoniul natural al Defileului Porțile 
de Fier, elemente transformate în personaje de poveste, atât tinerii participanți 
la atelierul de creație plastică, cât și membrii echipei de implementare a proiec-
tului, au realizat 22 de costume ale personajelor din Povestea Porților de Fier, 
adaptate și personalizate în funcție de particularitățile acestora. De asemenea, 
au fost realizate 20 de postere cu imaginile reale ale elementelor patrimoniale ale 
Defileului Porțile de Fier. Costumele personajelor, decorul bidimensional, decoru-
rile tridimensionale au avut un rol deosebit de important în realizarea spectaco-
lului Povestea Porților de Fier. 

A4: Realizarea cărții Povestea Porților de Fier 
Cartea Povestea Porților de Fier a fost concepută ca o carte de povești, atrac-

tivă, în special pentru copii, în care a fost prezentată povestea Porților de Fier în 
paralel cu imaginile reale ale elementelor patrimoniale ale Defileului Porțile de 
Fier (inclusiv denumirile științifice și populare).

A5: Realizarea spectacolului Povestea Porților de Fier
Spectacolul Povestea Porților de Fier a fost apogeul proiectului. Textul 

Poveștii Porților de Fier, costumele personajelor, decorurile bi – și tridimensio-
nale, și nu în ultimul rând reprezentația tinerilor de la cele două ateliere de creație, 
alături de activitatea membrilor echipei de implementare a proiectului, au con-
tribuit la realizarea unui spectacol deosebit, atât ca temă, cât și ca transmițător 
de informații și mesaje privind conservarea și protecția patrimoniului natural al 
Defileului Porților de Fier, precum și al Muzeului Regiunii Porților de Fier. 

A6: Managementul proiectului 
Pe lângă activitățile specifice managementului de proiect (achiziții publice, 

monitorizarea și evaluarea activităților proiectului), promovarea proiectului 
Povestea Porților de Fier a fost realizată atât prin comunicate de presă, pliante de 
promovare, emisiuni de știri, cât și prin rețele de socializare. 
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Sustenabilitatea proiectului
Proiectul Povestea Porților de Fier a fost conceput și realizat astfel încât efec-

tele sale să se propage și după încheierea perioadei de implementare. Experiența 
acumulată în perioada de implementare a proiectului, atât pentru Muzeul Regiunii 
Porților de Fier, cât și pentru partenerii săi, Liceul de Artă „I. Șt. Paulian” și S.C. 
Happy Town S.R.L., este de un real folos în continuarea activităților de promovare 
a patrimoniului cultural prin abordări alternative și neconvenționale. Povestea 
Porților de Fier realizată în cadrul acestui proiect va fi un element de mare atracti-
vitate al expoziției de bază a Muzeului Regiunii Porților de Fier, iar povestea pusă 
în scenă va fi reluată cu prilejul altor evenimente din calendarul ecologic. De ase-
menea, povestea realizată în cadrul acestui proiect reprezintă un model concep-
tual pentru crearea și altor povești cu teme din domenii multidisciplinare, dar 
și din alte arii protejate (de exemplu, Povestea lebedei și a animalelor acvatice, 
Povestea pădurii întunecate, Povestea pietrei, Povestea „Între epoci”). 
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Fig. 1 Debutul proiectului Povestea Porților de Fier prin sesiunea de 
informare cu privire la patrimoniul natural al Defileului Porțile de Fier

Fig. 2 Sesiunea de informare cu privire la patrimoniul natural al Defileului Porțile de Fier
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Fig. 3 Aspect din timpul probei de creație plastică pentru constituirea 
grupului de lucru aferent atelierului de creație plastică

   
Fig. 4 Aspecte din timpul etapei de creare de roluri pentru  Povestea Porților de Fier
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Fig. 5 Aspecte din timpul probei de interpretare artistică pentru constituirea 
grupului de lucru aferent atelierului de creație artistică și prezență scenică

 
Fig. 6 Exerciții de interpretare scenică a rolurilor Poveștii Porților de Fier 
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Fig. 7 Aspect din etapa de realizare a decorului tridimensional – Cazanele Dunării

Fig. 8 Decorul tridimensional – Cazanele Dunării
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Fig. 9 Aspect din etapa de realizare a decorului 
tridimensional al Amfiteatrul Zeliște-Veligan

Fig. 10 Decorul tridimensional – Amfiteatrul Zeliște-Veligan
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Fig. 11 Personaje Povestea Porților de Fier

Fig. 12 Aspect din timpul spectacolului Povestea Porților de Fier
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ORA dE POVESTE LA MUzEU. 
PROIECT dE VACANță

Monica cîrstea1

THE STORYTELLING TIME AT THE MUSEUM. HOLIDAY PROJECT

The holiday project named „The storytelling time at the museum” was thought to 
be a return to the world of stories, tales and legends, to that imaginary universe 
where the beauty and the good are always winners, transmitting sensitivity and 
tenderness to the children, from the earliest age. The aim of the project was 
firstly to get the children closer to the lecture, promoting at the same time the 
Romanian literature, as an attractive alternative for the leisure time, instead of 
the television or the computer. The project was organised by the Prahova County 
Museum of History and Archaeology during the summer holiday, between 12 
July and 31 August 2011, for 2 groups of children: 5–7 years old and 8–11 years 
old. Every group of ages attended interactive activities twice a week and had 
specific themes adapted to their age. 
Keywords: holiday project, storytelling time, stories, legends

Cuvinte cheie: proiect de vacanță, ora de poveste, povestiri, legende

„O, poveşti, poveşti... lumea toată este o poveste,
căci ce-a fost odată ca niciodată o fi fost ca şi
astăzi, şi ce este astăzi va fi odată ca niciodată.”

Barbu Ștefănescu Delavrancea, Poveste

Proiectul de vacanță „Ora de poveste la muzeu” a fost realizat ca o întoarcere 
la lumea poveștilor, basmelor și legendelor, la acel univers imaginar în care biruie 
întotdeauna frumosul și binele, imprimând asupra psihicului copiilor, încă de la 
vârste fragede, sensibilitate și tandrețe. Totodată prin acest proiect s-a urmărit 
în primul rând apropierea copiilor de lectură, încercând în același timp să pro-
movăm creațiile literare românești, ca o alternativă atractivă de a petrece timpul 
liber înlocuind astfel televizorul și calculatorul.

1 Muzeograf, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, e-mail: monik_boom@yahoo.com
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desfășurarea proiectului
Proiectul „Ora de poveste la muzeu”, organizat de Muzeul Județean de Istorie 

și Arheologie Prahova, s-a desfășurat în perioada vacanței de vară între 12 iulie–31 
august 2011, și a fost gândit pentru două categorii de vârstă, 5–7 ani și 8–11 ani. 
Fiecare grupă de vârstă a participat de două ori pe săptămână la activitățile din 
cadrul proiectului, cu teme specifice celor două categorii de vârstă. Activitățile 
proiectului s-au realizat în mod interactiv, pentru ambele grupe de vârstă.

Autorii aleși pentru lectură au fost Petre Ispirescu, Ion Creangă, Barbu 
Ștefănescu Delavrancea, Ioan Slavici, Dumitru Almaș și Dimitrie Bolintineanu. 
Pentru copiii de 5–7 ani s-au ales povești și basme românești mai puțin cunoscute 
de ei (Povestea porcului, Fata babei și fata moșneagului, Motănașul șchiop, Sarea 
în bucate, Copilul cel isteț, Doi feți cu stea în frunte, Ursul păcălit de vulpe, Lupul 
cel năzdrăvan și Făt-Frumos, Pupăza din tei, Boierul și Păcală etc.), iar pentru cei 
de 8–11 ani, povești și legende istorice românești (Decebal, eroul dacilor, Cum l-a 
înfrânt Traian pe Decebal, Condeiele lui Vodă, La Rovine în câmpii, De ce s-a numit 
Corvin?, Prizonierii din castelul de la Hunedoara, O noapte de pomină, O zi din viața 
unui cavaler, Ștefan cel Mare biruitor în lupta de la Vaslui, Povestea mătușii Floarea 
din Vrancea, Brașovenii și Ștefan cel Mare, Ștefan Vodă și moșneagul, Banul Mihai și 
călăul, Mihai Vodă și victoria de la Călugăreni, Mihai Vodă și Hasan Pașa, Cuza Vodă 
și sultanul, Ion Roată și Cuza Vodă, Moș Ion Roată și Unirea, Preda Buzescu, Țepeș și 
solii, Muma lui Ștefan cel Mare).

Fiecare poveste sau legendă a fost prezentată și cu ajutorul imaginilor folo-
sind proiecții video. Astfel pe lângă expunerea verbală s-a încercat prin imagini 
o mai bună fixare a personajelor și evenimentelor din povești, basme și legende.

Ceea ce i-a fascinat pe copii din lumea poveștilor și basmelor, au fost în pri-
mul rând, personajele fantastice precum zmeul, balaurul, zgripțuroaica, zânele 
și cai năzdrăvani. În al doilea rând au fost impresionați de calitățile umane ale 
personajelor reale sau imaginare, legate de bunătate (Fata moșului cea cuminte, 
Fata babei și fata moșneagului, Ion Roată și Cuza Vodă), înțelepciune (Sarea în 
bucate, Povestea porcului), istețime (Ursul păcălit de vulpe, Fata săracului cea 
isteață, Boierul și Păcală), curaj și vitejie (Prâslea cel voinic și merele de aur). 
În ceea ce privește legendele, copiii au aflat, dincolo de interpretarea plină de 
umor a evenimentelor istorice (O poveste cu un stup de albine, Dreptatea lui Vlad 
Vodă Țepeș), o serie de informații inedite referitoare la viața și faptele voievozilor 
români (La Rovine în Câmpii, De ce s-a numit Corvin?, O noapte de pomină etc.).

Pe lângă subiectele poveștilor, un alt amănunt care a atras atenția copiilor 
a fost modul în care încep și sfârșesc poveștile. Majoritatea povestitorilor au ca 
formulă de început expresii temporale de genul: „A fost odată, când a fost, că, dacă 
n-ar fi fost, nu s-ar povesti”’2, „A fost odată un împărat”’3; „Cică era odată o babă și un 

2 Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Povești. Povestiri, Ed. Curtea Veche, București, 2009, p. 263.
3 Barbu Ștefănescu Delavrancea, Pagini alese, Ed. Regis, București, 2005, p. 57.
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moșneag.”’4, „A fost odată ca niciodată...”5, „A fost odată o babă, bătrână, bătrână.”6, 
„Erau odată într-un sat doi frați”’7, „A fost odată un împărat şi o împărăteasă”’8. 
Formulele de încheiere conțin întotdeauna expresii haioase, precum: „Și m-am 
suit pe o șea/Și am spus-o așa./M-am suit pe o roată/ Și am spus-o toată.”9, „Și încă-
lecai p-o șea, și vă spusei d-voastră așa...”10, „Ș-am încălecat pe-o șa, și v-am spus 
povestea așa”11, „Și eu încălecai p-o șea, și vă povestii d-voastră așa”12, „Și încălecai 
p-o șa, și v-o spusei d-voastră așa./Și încălecai p-o lingură scurtă, să trăiască cine 
ascultă./Și mai încălecai p-un fus, să trăiască și cel ce-a spus.”13, „Ş-am încălecat 
pe-o şa, ş-am spus povestea aşa./ Ş-am încălecat pe-o roată, ş-am spus-o toată./ 
Ş-am încălecat pe-o căpşună, şi v-am spus, oameni buni, o mare minciună!”14, „O 
bucată de batoc15,/Ș-un picior de iepure șchiop,/și încălicai p-o șea și v-o spusei 
dumneavoastră așa.”16, „‚Ncălecai p-un mărăcine, /Să m-asculte orișicine.”17.

După lectura poveștilor, basmelor și legendelor copiii au fost implicați în așa 
numitele „Ateliere de creație”. Fiecare activitate din cadrul atelierelor a fost gân-
dită pentru a reflecta tema povești sau a legendei din ziua respectivă. În cadrul 
atelierelor copiii au desenat liber, au pictat, au colorat planșe – castele, cavaleri, 
simboluri (sceptru, blazon, însemne etc.) sau au realizat origami18 din hârtie glase 
– reprezentând un personaj din poveste (Porcul fermecat, Pasărea măiastră, 
Povestea, etc.). Scopul „Atelierelor de creație” a fost acela de a stârni în copii spi-
ritul de inventivitate, dinamism, interacțiune, fiind o adevărată provocare pentru 
beneficiari. Desenele, picturile și obiectele realizate de copii în cadrul proiectului 
au fost luate acasă de către aceștia la terminarea atelierelor.

Prin obiectele din povești, basme (maramă, costume populare, ladă de zes-
tre, ulcior, opinci, inel, bani, zăbală) și legende (sabie, bici, buzdugan, armuri, 
sceptru, săgeți, arbaletă) s-a putut valorifica și patrimoniul muzeului. Astfel după 

4 Ion Creangă, Op. cit., p. 134.
5 Petre Ispirescu, Basme, Ed. Ion Creangă, Constanța, 1972, p. 137.
6 Barbu Ștefănescu Delavrancea, Bunicul Bunica, Ed. Ion Creangă, București, 1983, p. 25.
7 Ion Creangă, Opere II, Ed. Minerva, București, 1970, p. 29.
8 Petre Ispirescu, Basme, Ed. Ion Creangă, București, 1972, p. 94.
9 Petre Ispirescu, Op. cit., p. 136
10 Barbu Ștefănescu Delavrancea, Bunicul Bunica, Ed. Ion Creangă, București, 1983, p. 80.
11 Ion Creangă, Opere II, Ed. Minerva, București, 1970, p. 248.
12 Petre Ispirescu, Op. cit., p. 152
13 Petre Ispirescu, Op. cit. p. 302
14 Ion Creangă, Opere II, Ed. Minerva, București, 1970, p. 228
15 Batoc (batog) = carne de pește sărată
16 Petre Ispirescu, Op. cit., p. 93.
17 Petre Ispirescu, Op. cit., p. 183.
18 ORIGÁMI = Artă tradițională japoneză care pornește de la plierea unui pătrat de hârtie pentru 

a reprezenta elemente din mediul înconjurător sau personaje imaginare. A luat naștere în 
Orientul Îndepărtat, fiind la început o ocupație a membrilor curților imperiale. Cu timpul 
a devenit un instrument de educație și terapie. Folosită în scop pedagogic, pentru educarea 
copiilor, le dezvoltă autodisciplina, ordinea și echilibrul interior, imaginația, creativitatea. În 
Japonia, Italia, Germania ș.a., este materie de studiu în școli.
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expunerea poveștilor și legendelor dacă acestea prezentau obiecte ce se regăsesc 
printre exponatele muzeului erau arătate copiilor pentru a le vedea și în realitate.

Informațiile transmise copiilor în cadrul proiectului au fost accesibile, dis-
tractive și relaxante.

Pe tot parcursul proiectului, copiii au manifestat interes deosebit față de 
activitățile propuse și au dat dovadă de curiozitate, punând întrebări și răspun-
zând la întrebările adresate de coordonator. La finalul proiectului fiecare copil a 
primit din partea organizatorilor câte o diplomă de participare.

Concluzii
Prin acest proiect am încercat să realizăm ceea ce spunea Dumitru Almaș 

în prefața „Legendelor istorice”: „Am scris această carte anume pentru cei mici...
Mărturisesc: n-a fost o treabă ușoară. Dar m-am ostenit a o alcătui dintr-o stărui-
toare poruncă lăuntrică, numită râvnă de a ajuta micuții noștri preșcolari și școlari, 
copiii noștri dragi, să înceapă a desluși, încă din fragedă pruncie, câte ceva din 
adevărul istoriei și din lumina legendelor istorice. Mi-a plăcut a mă osteni scriind-o, 
cu gândul de a-i face să se simtă, încă din anișorii când abia deschid ochii asupra 
lumii, că au bunici și străbunici vrednici care se cuvine a fi iubiți și respectați.[...] Vă 
rog mult să colaborați cu mine, autorul acestor povestiri, citind sau povestind, după 
cărticica aceasta, înviind, cu glasul dumneavoastră cald întâmplări și legende din 
istoria noastră. Auzite încă din copilărie, am credința că faptele strămoșilor se vor 
imprima în conștiința copiilor.”19

Derularea proiectului a reprezentat o experiență benefică atât pentru coor-
donator, care și-a perfecționat abilitățile de a comunica simultan cu copii de 
vârste diferite, de a fi creativi, cât și pentru copiii, care și-au exersat capacitatea 
de interacționare și de socializare, și-au perfecționat deprinderea de a fi creativi 
(au desenat, au colorat, au dansat, au pictat, au realizat origami). Nu în ultimul 
rând, trebuie spus că aceste întâlniri cu copiii ne-au adus o imensă bucurie, sen-
timent manifestat și de micii noștri colaboratori prin atitudinea pe care au avut-
o în cadrul activităților. Toate aceste povești, basme și legende istorice alese au 
încântat copiii, aceștia manifestându-și în timpul lecturii emoții pentru persona-
jele care treceau peste obstacole ieșind învingători. 

Copiii la finalul proiectului au deslușit tainele lecturii, să deosebească rea-
lul de fabulos, binele de rău, descifrând în același timp componentele unei lumi 
care le încântă sufletul și le dezvoltă mintea. De asemenea, ei vor ști să identi-
fice trăsăturile de caracter necesare unui personaj pentru a deveni erou de basm, 
în stare să învingă orice pericol. Dezvoltarea sensibilității, a gustului pentru fru-
mos și pentru bine, deprinderea cititului și dragostea pentru lectură, dezvoltarea 
creativității, imaginației vor fi, sperăm, tendințe prioritare pentru ei.

19 Dumitru Almaş, Povestiri istorice, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1987, p. 3.



Ora de poveste la muzeu. Proiect de vacanță  |  45 

Impresionant pentru noi a fost faptul că majoritatea copiilor au participat la 
întregul proiect, iar unii dintre ei au venit atât la categoria lor de vârstă (8–11 ani) 
cât și la categoria celor mici (5–7 ani) împreună cu frații sau surorile lor. Finalul 
proiectului ne-a confirmat că tema aleasă – cea a poveștilor, basmelor și legende-
lor – a fost binevenită deoarece acestea formează bagajul pentru viață al marilor 
lecturi din vremea adolescenței și a maturității.
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Atelier de desen
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Atelier de origami
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Atelier de povești
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STEAUA CRăCIUNULUI. PROPUNERE 
dE PROIECT EdUCAțIONAL

constanţa Diamandi1, Mihai Enescu2

CHRISTMAS STAR. PROPOSAL EDUCATIONAL PROJECT

Like all cultural institutions in our country involved in the celebration Christmas 
and Planetarium Constanta in December can make a special program to edu-
cate and inform the public, called ‚Star of the east’. Besides astronomical and 
religious education, the current program provides extra public knowledge of 
history, geography, mathematics and astrology. As the new year approaches 
2016 when we will be at the turn of the millennium, we hope to bring a modest 
tribute to a great scholar dobrogean – Dyonisius Exiguus monk, who established 
the year of Christ’s birth and launched a new timeline.
It is said that the great feasts (Christmas, Epiphany, Easter) the sky opens a sec-
ond. Those with pure soul can see when God.
Keywords: Planetarium Constanta, astrology

Cuvinte cheie: Planetariul Constanța, astrologie 

Steaua Crăciunului este un subiect mult discutat şi dezbătut de toate mij-
loacele mass-media. Ca toate instituţiile de cultură din ţara noastră, implicate 
în sărbătorirea Crăciunului, şi la Planetariul constănțean în luna decembrie se 
poate realiza un program special de educare şi informare a publicului, denumit, 
„STEAUA DE LA RĂSĂRIT”.

Sărbătorirea naşterii Mântuitorului într-un spaţiu muzeal era până în anul 1989 
interzisă şi izgonită din conştiinţa noastră. Muzeele şi planetariile publice aveau sar-
cina de a contribui la educaţia ateist-ştiinţifică. Acum când ne întoarcem cu faţa spre 
tradiţii şi obicee, spre valorile perene ale neamului, instituţiile muzeale organizează 
ample manifestări cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Planetariile mari din întreaga 
lume prezintă în luna decembrie spectacole cu tema „STEAUA DE LA BETHLEEM”. 

1 Muzeograf, Observatorul Astronomic şi Planetariu din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale 
Naturii Constanţa, e-mail: dyamandy_65@yahoo.com

2 Muzeograf, şef Secţie la Planetariu în perioada anilor (1969–1996)
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Aceste exemple sunt argumentatoare, ne încurajează să abordăm la planetariul nos-
tru un astfel de program, valorificând materialele intuitive din patrimoniu şi valen-
ţele tehnice ale proiectoarelor ZEISS, căt şi proiectoarele DIGITALE noi apărute.

Ideea de bază a programului „STEAUA DE LA RĂSĂRIT”, este aceea de a demon-
stra într-o abordare atractivă şi ingenioasă contribuţia Bibliei şi Astronomiei la 
rezolvarea unor întrebări milenare ale omenirii, referitoare la un fenomen lumi-
nos, deosebit, care a marcat umanitatea în urmă cu 2000 de ani.

Pe lângă educația astronomică şi religioasă, actualul program oferă publicu-
lui în plus cunoștințe de istorie, geografie matematică și astrologie. Deoarece se 
apropie anul nou 2016, când ne vom afla la cumpăna dintre milenii, ne-am propus 
să aducem un modest omagiu unui mare cărturar dobrogean – călugărul Dyonisius 
Exiguus, care a stabilit anul nașterii lui Hristos şi a lansat o nouă cronologie.

Astǎzi, puţini români cunosc contribuţia excepţionalǎ a lui Dionise cel Mic, 
la stabilirea anului naşterii Mântuitorului, pe care l-a numit „Anul 1 al Erei 
Creştine” şi a unei noi ere. Era creştinǎ. Actuala erǎ creştinǎ are o importanţǎ cu 
totul deosebitǎ în viaţa noastrǎ civilǎ. 

„STEAUA DE LA RĂSĂRIT” este un program multi-
disciplinar în cadrul căruia se poate face un spectacol 
de planetariu, expoziţii pe această temă, putem invita 
copii să cânte colinde, să deseneze, să primească pre-
mii etc.

Mesajul manifestării şi ambianţa deosebită de săr-
bătoare din sala planetariului să fie cu un fond muzical 
de colinde de Crăciun, cântate de Ştefan Hruşcă.

Acest spectacol este o experienţă interesantă, un 
prilej de sărbătoare pentru categoriile de vizitatori, care 
s-ar putea desfăşura la toate planetariile din ţara noastră.

Conform legendelor populare, cerul apare ca o 
cupolă care trebuie să cuprindă pământul şi să-l aco-
pere. Este conceput în felurite chipuri, iar unii cred că 
există nouă ceruri aşezate unul peste celălalt. În al 
noulea cer este Raiul. 

Se mai spune că la sărbătorile mari (Crăciun, Bobotează, Paşte) cerul se des-
chide o clipă. Cei cu sufletul curat îl pot vedea atunci pe Dumnezeu.

„STEAUA CRĂCIUNULUI” trebuie să răsară şi să lumineze în inimile fiecăruia.
Vă doresc tuturor colaboratorilor şi în anul 2016 să fiţi sănătoşi, să aveţi parte 

de realizări deosebite, şi un călduros „LA MULŢI ANI”.

Bibliografie
Sesiunea de referate 
şi comunicări

„V. Anestin – 125 de ani de la naştere” Bacău, 8 decembrie 2000
„Astrele şi importanţa lor pentru ţăranul român” Baia Mare – 2012 

Stabilirea începutului erei 
noastre s-a făcut în sec. 6 

de către Dionysius Exiguus, 
(Tatăl Anno Domini Era) pe 

baza unui calcul aproximativ 
al datei nașterii lui Isus. 
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PROIECT EdUCAțIONAL  
„HAI Să dăM MâNă CU MâNă!”

Florica Mariana Drăghia1

EDUCATIONAL PROJECT „LET OUR HANDS!”

Partnerships between the Iron Gates Region Museum County School Inspectorate 
and is an important way to engage and stimulate students in extracurricular 
and nonacademic activities. The museum has an important role in non-formal 
education for all audiences, providing multiple and varied methods tailored to 
the target group and purpose of the proposed educational program.
Keywords: educational project, non – formal education, museum, school

Cuvinte cheie: proiect educațional, educație nonformală, muzeu, școală

Introducere
24 Ianuarie 2015–156 de ani de la Mica Unire. În fiecare an la 24 ianuarie, săr-

bătorim cu mare fast, Unirea Principatelor Române Moldova şi Ţara Românească 
sau Unirea cea Mică. Unirea s-a înfăptuit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza 
la 24 Ianuarie 1859.

Noi, muzeografii şi cadrele didactice suntem datori să facem cunoscut elevi-
lor acest eveniment istoric şi să le insuflăm sentimentul de patriotism încă de la 
vârste fragede. De aceea Muzeul Regiunii Porţilor de Fier a încheiat un parteneriat 
cu Școala Gimnazială „Petre Sergescu” din Drobeta Turnu Severin prin care am 
derulat Proiectul Educațional „Hai să dăm mână cu mână!”. 

Argument
Deși domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani, realizările sale au fost semni-

ficative. El a condus pentru prima dată două ţări româneşti, diferite în acele vre-
muri iar reformele sale au contribuit la modernizarea statului român. An de an, de 

1 Muzeograf, Secția Istorie-Arheologie, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 
e-mail: marianadraghia40@yahoo.com
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la această manifestare nu poate lipsi „Hora Unirii”, cunoscutul cântec pe versurile 
scrise de Vasile Alecsandri, unul dintre poeţii români care au închinat numeroase 
pagini acestui mare eveniment.

Sopul proiectului
Parteneriatul îşi propune ca în urma derulării acestuia, elevii să cunoască 

semnificaţia zilei de 24 Ianuarie pentru istoria naţională, îmbogăţirea cunoştin-
ţelor istorice, cultivarea sentimentului patriotic, încă de la vârste fragede şi a 
sentimentului de mândrie naţională. Suntem români şi trebuie să ne cunoaştem 
istoria şi nu îi vom uita niciodată pe înaintaşii noştri care s-au sacrificat pentru 
binele poporului.

Grup țintă: elevii clasei a III-a, îndrumați de doamna profesor Aurelia Ghidel.

Obiectivele proiectului
– cunoaşterea importanţei şi semnificaţiei istorice a zilei de 24 Ianuarie
– familiarizarea cu personalităţi ale istoriei noastre naţionale
– cultivarea spiritului patriotic în rândul tinerei generații
– să desfăşoare activităţi în echipe, colaborând în cadrul lor
– să realizeze desene pe tema dată
– să înveţe cântecul Hora Unirii şi paşii de horă
– să memoreze poezii dedicate UNIRII
– să pregătească materiale necesare în vederea realizării unei expoziţii 

Resurse
materiale – costume populare, şabloane, carioci, creioane colorate, stegu-

leţe, hârtie glasată, lipici, scotch, foarfece, videoproiector, laptop, diferite texte 
istorice, panouri pentru expoziţie din polistiren expandat

umane – elevi, cadre didactice, părinţi, invitaţi (reprezentanţi ai comunităţii 
locale, mass-media locală)

Perioada de desfașurare: 21–23 ianuarie 2015, la sala de clasă și muzeu. 

desfășurarea activităților
Prima activitate „Ce ştim despre Unire!” s-a desfășurat în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Petre Sergescu”, mai precis în sala de clasă în care studiază elevii 
clasei a III-a. 

Datorită faptului că programa școlară a clasei a III-a nu prevede studiul isto-
riei, muzeograful coordonator a apelat la o prezentare în format Pawer Point, 
cu ajutorul căreia să prezinte mai ușor și mai pe înțelesul copiilor însemnătatea 
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Unirii Principatelor și importanța acesteia în lupta poporului nostru pentru făuri-
rea statului național român.

Activitatea teoretică a continuat cu atelierul de lucru Hora bucuriei!
Încă de la început elevii au fost informați de pașii pe care trebuiau să-i urmeze:
– Realizarea unor șabloane și desene 
Pentru realizarea colajului elevii au primit șabloane, pe care le-au decupat, 

apoi le-au lipit. Pe „păpușile lipite în horă”, copiii au desenat cu ajutorul carioci-
lor sau a creioanelor colorate, diferite motive existente pe costumele populare 
românești sau au colorat direct în culorile drapelului.

– Realizarea steagului României
Elevii au desenat şi colorat steagul României, care a fost expus într-o 

miniexpoziție tematică organizată la sediul Muzeului Hidrocentralei de la Gura 
Văii, alături de celelalte realizări ale copiilor.

A doua activitate „Istoria din... literatură!” a constat în prezentarea elevilor a 
unor volume din literatura românească în care este omagiat marele eveniment. 
Copiii au citit pasaje din „Moş Ion Roată şi Vodă Cuza” de Ion Creangă, „Moş Ion 
Roată şi Unirea” și „Cuza Vodă şi sultanul” de D. Almaş, și au purtat discuții pe 
înțelegerea corectă a textului citit. 

Tot în cadrul acestei activități copiii au învățat versurile, melodia și pași de 
joc ai celebrei „Hora Unirii”

Ultima activitate din proiect „Unirea şi... puterea!” s-a desfășurat la sediul 
Muzeului Hidrocentralei. Astfel, elevii îmbrăcați în costume populare au susținut 
un program artistic ce a cuprins poezii şi cântece patriotice, care s-a încheiat cu 
„Hora Unirii”. După spectacol copiii au fost încântați să-și vadă „realizările” expuse 
în mimi-expoziția tematică „Noi şi Unirea” și să se mândrească în fața părinților și 
a însoțitorilor prezenți la această activitate. 

Promovarea proiectului
Activitățile din cadrul proiectului au fost promovate prin mediatizare la pos-

turile locale TV, prin comunicate de presă, iar pe rețeaua de socializarea a muze-
ului au fost publicate fotografii cu toate etapele proiectului.

În concluzie acest proiect a jucat un rol foarte important în educația nonfor-
mală a elevilor, prin stimularea creativității și inteligenței acestora, dar și pentru 
dezvoltarea abilităților de lucru în echipă. 
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Șabloane pentru „hora prieteniei”
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Atelier de lucru desfășurat în cadrul școlii
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Expoziția „Noi și Unirea” organizată în cadrul Muzeului Hidrocentralei

  

   
Vizitarea muzeului și susținerea unui program artistic
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TUdOR ARgHEzI – POETUL şI 
APICULTORUL (PROIECT EdUCAțIONAL)

Eugenia Firescu1, albinel Firescu2

TUDOR ARGHEZI – LE POèTE ET L̓ APICULTEUR (PROJET éDUCATIONNEL)

Entre 2014–2017 le Musée „Tudor Arghezi” de Târgu-Cărbunești s’est proposé 
d’accomplir un projet intitulé „Tudor Arghezi – le poète et l’apiculteur. L’auteur 
présente les étapes, le développement et les résultats obtenus lors de l’année 
2014.
Mots clé: Tudor Arghezi, éducation, littérature, occupations traditionnelles

Cuvinte cheie: Tudor Arghezi, educație, literatură, ocupații tradiționale

„Tudor Arghezi – poetul și apicultorul” este un proiect manifest gândit să rea-
ducă în atenția publicului relația om-natură. Poetul, scriitorul în genere, fire sen-
sibilă și meditativă, beneficiază de o înțelegere aparte a sferei conjuncturale care 
îl predispune spre creație. Sursele de inspirație oferite de natură sunt infinite. 
Astfel se explică permanenta căutare de liniște a scriitorilor, de fapt un refugiu în 
absolut.

În cazul de fată, Arghezi se regăsește în tihna prisăcii zumzăitoare. Minunata 
necuvântătoare (albina) nu este un subiect inedit în abordarea literară. Societatea 
sa, stupul, arhaică și modernă în același timp, este perfectă – un ideal spre care 
omul încă aspiră și de care scriitorul este fascinat. Mai mult decât alți scriitori 
precum Sadoveanu sau Agârbiceanu, Arghezi aprofundează problematica albi-
nei, regăsind aici, deopotrivă, și mierea și veninul. Mierea este asociată copilăriei, 
inocenței, perfecțiunii, pe când veninul este portativul condeiului ascuțit, pam-
fletar, de sorginte gazetărească poate. Autorul nu a ezitat să se raporteze la acest 
model în definirea crezului său literar: „Veninul strâns l-am preschimbat în miere/
Păstrând întreaga dulcea lui putere...”

De aceea, periodicul nostru – Albinușa, lansat în cadrul acestui proiect (ediția 

1 Muzeograf, Muzeul „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti
2 Șef secție Etnografie, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu”
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a II-a), se constituie ca un elogiu adus vieții, copilăriei, purității, perfecțiunii și lim-
bii române la momentul Tudor Arghezi.

Profesori, gazetari, scriitori, istorici, apicultori și mulți alții au răspuns demer-
sului nostru de a face cunoscute în special copiilor lirica argheziană, dar și stră-
vechea ocupație a albinăritului, în cel mai dulce mod cu putință: miere și poeme.

Tudor Arghezi s-a născut la București, după propria-i mărturisire „într-o 
împrejurare de pripășire oltenească”. Tatăl său Nae Theodorescu s-a născut la 
Craiova, dar poetul își susținea originile gorjene și după bunic, Tudor Cojocaru 
(cu numele schimbat în Theodor Cărbunescu). 

Tudor Arghezi este pseudonimul lui Ion Theodorescu. A ales numele de poet 
în 1900, dar a devenit oficial abia în 1956. Legătura lui Arghezi cu Gorjul este în 
mod real și fundamental una sentimentală. Abia în 1943, când este arestat din 
cauza pamfletului „Baroane”, trece cu trenul prin Cărbunești în drum spre lagărul 
de la Târgu Jiu. Forța structurii sentimentale a autorului este remarcabilă, încât 
preponderența legăturii sale cu Gorjul este indiscutabilă, ținând a fi menționată 
inclusiv pe piatra funerară: „cu origini în Gorj”. El și-a susținut întotdeauna obârșia 
gorjenească spunând „mă îmbărbătează umbra lui Tudor Vladimirescu, precum și 
copaia (postava) din care îmi iese obârșia, în care tatăl meu a fost legănat cu picio-
rul bunicii mele.”

Așa cum spunea Valeriu Anania, „Tudor Arghezi a iubit ținuturile Gorjului 
până la idolatrizare, din ele și-a luat dalta și condeiul, forța și geniul pentru o 
operă care dăinuie peste timpuri”.

La 15 august 1964, cu prilejul reapariției revistei Ramuri, în noua serie, va apă-
rea ca editorial, tableta „Bine te-am găsit, Cărbunești...”, dovadă că poetul aducea 
spiritului cultural al Olteniei, salutul fierbinte al unui gorjean bucureştenizat, dar 
cu mândria originii paterne în sânge.

Legăturile lui Tudor Arghezi cu Oltenia au un caracter permanent și cine 
răsfoiește revista „Ramuri”, seria veche începând cu 1929, întâlnește mai multe 
articole și pamflete ale lui Arghezi, de o reală importanță pentru literatura și cul-
tura noastră, dar și pentru cunoașterea Olteniei și a unor figuri de intelectuali. 

Revendicarea sa în mod direct și autoritar către bunic și spațiul gorjean, ca 
obârșie, poate fi înțeleasă din cauza unei copilării dificile. Din cauza despărțirii 
părinților, fapt ce a avut repercusiuni asupra copilului de altădată, Arghezi a vorbit 
foarte puțin despre copilăria lui mai ales că a doua soția a tatălui său nu l-a accep-
tat în familie și a fost dat în grija unei persoane de la vârsta de 3 ani în București. 
După mărturisirea sa „a fost cea mai amară vârstă a vieții”. Poate, tocmai de aceea 
s-a aplicat cu delicată artă poetică spre lumea copilăriei, suplinind un mare gol 
prin versul cald, îndrumător, ocrotitor (ex. Cântec pentru adormit Mitzura).

La rândul său autorul va avea trei copii: Eliazar Lotar cu Constanţa Zissu, 
Domnica (Mitzura) și Iosif (Baruţu) cu Aneta Paraschiva.

Arghezi rămâne un fascinat al copilăriei idilice. Scrie: „Abecedar”, „Cărticica 
de seară”. După achiziționarea terenului de la Mărțișor (1926) autorul devine un 
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adevărat fermier. Sensibilitatea artistică se revendică la relația om-natură. Stupii 
pe care-i îngrijea la Mărțișor împreună cu soția sa și dragostea pentru minunata 
viețuitoare (albina) l-au determinat ca și pe alți autori (Rebreanu, Agârbiceanu, 
Sadoveanu) să creeze din versuri scene memorabile precum: Tâlharul pedepsit, 
Iscoada, Fetica etc. toate cuprinse într-un volum pentru copii: PRISACA.

Muzeul „Tudor Arghezi” de la Cărbunești a fost înființat în 2007 cu sprijinul fiicei 
poetului Mitzura Arghezi, al Consiliului Local și primăriei Tg-Cărbunești și a Centrului 
Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Gorj, o contribuție 
importantă și constantă având-o profesorul universitar doctor Ion Mocioi.

De la înființarea muzeului și până în prezent, Mitzura Arghezi a participat 
la aproape toate edițiile Festivalului International de literatură „Tudor Arghezi”, 
donând foarte multe obiecte personale ale poetului și ale familiei precum biroul, 
ochelarii, călimara, tocul, scaunul, cărți, genți de voiaj, etc, chiar și fotografia lui 
Zdreanţă, câinele său preferat, care l-a inspirat în poezia cu același nume.

La inaugurarea acestui muzeu în anul 2007, Mitzura Arghezi a scris câteva 
rânduri în caietul de impresii, care se află pe biroul tatălui său: „La această masă 
și pe acest scaun ale lui Tudor Arghezi, aștern plină de emoție de neexplicat și de 
nepovestit, pentru inaugurarea acestui muzeu la care parte a visat și tata, dar nu 
avea să știe, dăruirea, munca și îndârjirea celor ce l-au realizat. Fie ca toți iubito-
rii lui Tudor Arghezi să treacă pragul acestui muzeu și să fie bine veniți la muzeul 
memorial din Mărțișor, la București”.

Programele educaționale îşi propun să trezească în primul rând interesul 
tinerilor pentru instituția muzeală și să preţuiască la adevărata valoare tot ceea 
ce oferă ea. Prin aceste programe elevii se familiarizează atât cu muzeul, cât și cu 
activitățile desfășurate de muzeografi, conservatori, etc.

Proiectul „Tudor Arghezi poetul și apicultorul” și-a propus să refacă legătura 
dintre poezie și o străveche ocupație a românilor (albinăritul) având ca punte 
sensibilitatea specifică și unui scriitor și unui apicultor.

Tema proiectului poate fi abordată de toți elevii de la clasele mici până la 
ultima clasă de liceu şi poate fi de ajutor în înţelegerea clară a multor fenomene şi 
evenimente literar – istorice sau de altă natură.

Scopul proiectului:
– Cunoaşterea muzeului şi a importanţei acestuia în procesul educaţional
– Cultivarea gustului pentru frumos prin activităţi în parteneriat cu instituţii 

de educaţie şi cultură
– Realizarea unei reviste culturale care să cuprindă poezie şi proză scurtă cu 

referire la civilizaţia albinelor.

Obiectivele proiectului:
– Să recunoască modul de vizitare a muzeului, a unei săli de muzeu;
– Să recunoască portretul marelui poet Tudor Arghezi;
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– Să stimuleze interesul elevilor pentru poeziile lui Tudor Arghezi;
– Să cunoască poezia şi opera lui Tudor Arghezi
– Să definească semnificaţia titlului poeziei „Testament”;
– Să cunoască legătura lui Tudor Arghezi cu Gorjul;
– Să se implice efectiv în formularea întrebărilor şi răspunsurilor;
– Să-şi exerseze în permanenţă gândirea, imaginaţia, limbajul şi vocabularul 

uzual, gustul pentru frumos, simţul estetic;
– Să adopte o ţinută corectă în timpul activităţilor;

Metode şi tehnici de lucru:
– Întâlniri; vizite; dezbateri 

Organizator: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 
Grup ţintă: Elevi; cadre didactice; părinţi; bibliotecari; reprezentanţi ai 

comunităţii locale
Durata proiectului: 2014–2017
Locul de desfăşurare: Muzeul „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti şi altele 

aparţinătoare de instituţia iniţiatoare de proiect şi instituţiile partenere

Resursele proiectului:
– umane: preşcolari, elevi, cadre didactice, funcţionarii bibliotecilor, funcţio-

narii primăriei, muzeografi, ziarişti
– materiale: cărţi pentru elevi, pliante, vederi, CD-uri, aparat foto şi cameră 

video
– financiare:sponsori Asociaţia PROAPIS, Asociaţia PROVERTICAL
– temporale: anul şcolar 2014–2015

Parteneri implicaţi în proiect.
– Biblioteca „Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti; Primăria Tg-Jiu; Grădiniţa 

Nr.  l,Tg. Cărbuneşti; Şcoala Generală Nr.  1 „George Uscătescu”, Tg.-Cărbuneşti; 
Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, Tg.-Cărbuneşti; Şcoala Gimnazială „Mihai 
Viteazul”, Strehaia; Centrul Cultural „Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti; Liceul 
Tehnologic „Dumitru Filişanu”, Filiaşi; Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu”, 
Tg-Jiu; Şcoala Generală „Constantin Săvoiu”, Tg-Jiu; Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu; 
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu; Colegiul Comercial „Virgil 
Madgearu”, Tg-Jiu; Şcoala cu clasele I–VIII, Corcova; Şcoala cu clasele I–VIII, Nr. 11, 
Drobeta Tumu Severin; Şcoala cu clasele I–VIII, Nr.  14, Drobeta Tumu Severin; 
Şcoala cu clasele I–VIII „Alice Voinescu”, Drobeta Tumu Severin; Şcoala generală 
Nr. 15, Drobeta Tumu Severin; C.S.E.I „Constantin Pufan”, Drobeta Tumu Severin; 
Şcoala cu clasele I–IV, Dudaşu Ceneţului 

Mediatizarea proiectului; parteneri media:
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– N-SAT TV; Ziarul „Vertical”; „Gazeta de Cărbuneşti”; Radio Oltenia Craiova

Monitorizare şi evaluare:
Monitorizarea se va realiza de către coordonatori pe tot parcursul derulării 

proiectului urmărind concordanţa dintre scopul, obiectivele şi activităţile în deru-
lare, precum şi respectarea agendei de lucru propusă.

Evaluare finală:
– Realizarea unui CD cu imagini şi filmări din activităţile desfăşurate;
– Expoziţii cu lucrările elevilor;
– Diseminarea proiectului educaţional 

Dispoziţii finale
– Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării proiectului 

pentru ca acesta să se deruleze conform calendarului de activităţi stabilit.
– Modificările ulterioare şi alte precizări sunt posibile numai cu acordul scris 

al părţilor implicate, prin act adiţional la prezentul proiect educaţional.
– Prezentul proiect educaţional se încheie în 21 exemplare, câte un exemplar 

pentru fiecare parte.

Rezultatele proiectului în anul 2014

Chestionar de evaluare

1. Credeţi că este inspirată înfiinţarea unui muzeu dedicat lui Tudor Arghezi 
la Cărbuneşti?

□ DA
□ NU

2. Ce v-a plăcut mai mult în prezentarea muzeului „Tudor Arghezi”
□ amabilitatea ghidului
□ elementele de noutate în informaţia prezentată
□ modul de expunere al obiectelor

3. Credeţi că Muzeul „Tudor Arghezi” este cunoscut?
□ în oraş
□ în judeţ
□ în ţară

4. Sugestii şi /sau observaţii, (opţional).

5. Alte impresii, (opţional).
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Totalul vizitatorilor – 1210 / dintre care 980 elevi 
Elevi de clase primare = 210 
Elevi de gimnaziu = 330 
Liceeni = 440 
Adulţi: = 230 

Din graficul de mai sus se poate observa că, 37% dintre vizitatori au 
fost elevi de liceu, 27% elevi de gimnaziu, 17% elevi de ciclu primar și doar 
19% au fost adulți.
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Din graficul de mai sus se poate observa că, 37% dintre vizitatori au fost elevi 
de liceu, 27% elevi de gimnaziu, 17% elevi de ciclu primar și doar 19% au fost 
adulți.

Din graficul de mai sus se poate observa că, 37% dintre vizitatori au 
fost elevi de liceu, 27% elevi de gimnaziu, 17% elevi de ciclu primar și doar 
19% au fost adulți.
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Analizând proveniența vizitatorilor am constatat că: 46% au provenit din 
județul Gorj, 25% din Mehedinți, 17% din Hunedoara și 12% din Dolj
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Afișul manifestării „Tudor Arghezi 
– poetul și apicultorul”

Piatra funerară a soției marelui scriitor 
Tudor Arghezi, care evocă dragostea 

Paraschivei pentru prisacă
 

 
Elevi ai Școlii Gimnaziale „George Uscătescu” în fața 

Muzeului Tudor Arghezi de la Cărbunești 
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Elevi ai Școlii Gimanziale „George Uscătescu” recitând versuri ale autorului Tudor Arghezi

Elevi ai Școlii Gimanziale „George Uscătescu” degustând produse apicole
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O SăPTăMâNă dIN „VACANță LA 
MUzEU” LA TâRgOVIșTE

Maria claudia Neacșu1 

ONE WEEK FROM „VACATION AT MUSEUM” IN TâRGOVIșTE

This year at The National Museum Complex „Royal Court” Târgoviște, in July 
and August, the Program „Vacation at Museum” was developed and many activ-
ities were coordinated by various curators and conservators.
Thereby, in the weeks 20–24 July and 17–21 August, for three hours daily, the 
children – from age 5 to 14 years – were invited to participate at the artistic activ-
ities such as: „Sanguine red, charcoal black”, „Frescoes – Art and craftsmanship”, 
„A story with porcelain flowers”, „Art and Photography” and „The Sculpture 
and the artist Vasile Blendea” developed at the Art Museum, House-Workshop 
„Gheorghe Petrașcu” and Vasile Blendea Museum.
Keywords: museum, vacation, educational activities, art, artkraft, abilities

Cuvinte cheie: muzeu, vacanță, activități educaționale, artă, grafică, abilități 

În acest an s-a desfășurat la Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” 
Târgoviște, pe parcursul lunilor iulie și august, programul „Vacanță la muzeu” cu 
numeroase activități coordonate de diferiți muzeografi și conservatori.

În săptămânile 20–24 iulie și 17–21 august, pe parcursul a trei ore zilnic, copiii 
– începând cu vârsta de 5 ani – au fost invitați să participe la activitățile cu specific 
artistic după următorul program:

– Luni, la Casa atelier „Gheorghe Petrașcu” = „Roșu sangvină, negru cărbune”
– Marți și miercuri, la Muzeul de Artă = „Fresca – artă și măiestrie” și „O 

poveste cu flori de porțelan”
– Joi și vineri, la Muzeul „Vasile Blendea” = „Artă și fotografie” și „Sculptura 

și artistul Vasile Blendea”
Echipa de lucru pe parcursul acestor activități a fost constituită din trei 

1 Muzeograf, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, e-mail: marianeacsu83@
yahoo.com
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persoane: muzeograf artă Maria Neacșu – coordonator, operator date Doinița 
Simescu – colaborator, Monica Dragomir – voluntar. Fiecare membru al acestei 
echipe a depus eforturi susținute pentru buna desfășurare a programului. Astfel, 
de realizarea materialelor publicitare (afiș, programe, flyere, ecusoane, fotogra-
fii, calendare, multiplicări la scară a desenelor pentru linogravură și frescă) s-a 
ocupat doamna Doinița Simescu, iar de popularizarea în școli și licee, precum și 
pregătirea materialelor necesare s-a ocupat voluntarul nostru Monica Dragomir.

Prima săptămână a activităților cu specific artistic, s-a desfășurat destul de 
anevoios datorită varietății de preocupări, vârstei, disponibilităților și aptitudini-
lor copiilor înscriși, fapt pentru care, la următoarele workshop-uri ne-am organi-
zat mult mai bine.

Activitățile au avut ca scop principal descoperirea, de către micii participanți, 
a unor procedee particulare, care aparțin unor variate tehnici artistice – mai noi 
sau mai vechi – precum: desenul în cărbune și creioane conte, linogravura, fresca, 
modelajul în ipsos și lut. Chiar dacă gradul de dificultate a fost unul destul de 
ridicat copiilor le-au fost trasate sarcini pe care le puteau îndeplini singuri după 
exemplificări. În grupele în care copiii aveau vârsta mai mică, iar gradul de dificul-
tate le-ar fi creat neplăceri s-a încercat modificarea activităților prin desființarea 
unor etape ce se doreau a fi elaborate de ei și introducerea de mulaje ori copii 
xerox după motive decorative, acolo unde timpul nu permitea schimbări majore.

Activitatea din prima zi a săptămânii s-a desfășurat la Casa-Atelier „Gheorghe 
Petrașcu” și a primit denumirea după etapele de lucru din cadrul acesteia „Roșu 
sangvină, negru cărbune” – lucrul în cărbune și creion Conte (sepia, sangvină 
Medici și sanvina). 

Prima etapă în cadrul acestui atelier a constat în realizarea unui obiect, 
motiv decorativ ori peisaj care i-a impresionat în mod deosebit pe copii, în scurta 
lor vizită în curtea și locuința marelui pictor Gheorghe Petrașcu pe care acesta 
a deținut-o în Târgoviște. Următoarea etapă a acestui atelier a constat într-un 
experiment de gravură în linoleum cu dăltițe rudimentare în formă de „U” al cărui 
motiv decorativ era întâlnit pe peretele terasei din fața casei pe care gravorul 
Gheorghe Petrașcu îl imortalizase în lucrările sale în acvaforte – motivul mean-
drului grecesc. Este lesne de înțeles că acest motiv – același văzut de toți – a ieșit 
complet diferit de la un copil la altul, iar momentul imprimării manuale a micii 
lucrări (nu mai mare de formatul A5) a lăsat o impresie profundă nu doar în ochii, 
ci și pe mâinile și hainele acestora.

Atelierul din cea de-a doua zi s-a desfășurat la Muzeul de Artă, sub titlul „Fresca 
– artă și măiestrie”, unde după o vizită în expoziția de artă veche românească 
copiii au aflat informații despre fragmentele de frescă extrase de la Biserica Mare 
Domnească „Adormirea Maicii Domnului” din Târgoviște, accentele fiind puse pe 
tehnica de realizare și urmele care sunt încă vizibile din acest procedeu de lucru 
pe peretele ud. Întorși în sala de lucru s-au apucat de desenat pentru a putea rea-
liza chiar ei un mic panou (50 x 70 cm) în tehnica frescei. Au lucrat în echipă atât 
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la sclivisirea panourilor cu nisip și var cât și la etapele de transferare a desenului 
pe suprafața umedă și de pictare propriu zisă cu pigmenți (roșu, galben, negru de 
fier, verde de crom, albastru ultramarin) diluați în apă. Panourile au fost expuse 
temporar, după uscare, în holul mic al Muzeului de Artă. Această tehnică artis-
tică le-a pus la încercare copiilor răbdarea, puterea de concentrare, dorința de a 
finaliza un lucru o dată început, abilitățile artistice, creativitatea, sensibilitatea 
și simțul cromatic, dar au câștigat în schimb cunoștințe și o mai bună înțelegere 
a frescei, mai mult decât abilități în realizarea acestei tehnici deosebit de migă-
loasă și grea. 

Atelierul din a treia zi a săptămânii „O poveste cu flori de porțelan” s-a 
desfășurat de asemenea la Muzeul de Artă și s-a inspirat din povestea porțelanului 
manufacturat la Meissen și a unei piese cu decorație florală în relief aflată în 
expoziția permanentă. Caracterul narativ și relativ ușor al activității a fost des-
tinat de la început pentru grupele de vârstă mică. Vasul decorativ, manufacturat 
în secolul al XIX-lea la Meissen a reprezentat punctul de plecare al activității în 
care copiii au fost nevoiți să-și încerce abilitățile de desenat flori susceptibile de 
a putea fi decupate ori realizate în ipsos. Acestea constituiau decorația unui vas/
turn obținut din ipsos – ulterior colorat cu pigmenți diluați în apă – sau a unui mic 
cadru din carton (decupat oval), după deschiderile tablourilor din galerie, pentru 
a crea un obiect decorativ. Atmosfera destinsă după zilele precedente a constituit 
în pauze un motiv în plus de relaxare și joacă în curtea muzeului unde deopotrivă 
cu aceștia am învățat jocuri noi. 

În aceste trei zile micii participanți au fost surprinși în ipostaze de lucru și 
fotografiați pentru a le putea oferi, pe lângă informații, cunoștințe ori experiențe 
și amintiri care să dăinuie peste ani – fotografiile.

Acest lucru a făcut posibilă completarea activității din a patra zi a săptă-
mânii „Artă și fotografie”, care s-a desfășurat la Muzeul „Vasile Blendea” într-un 
ambient prietenos, vechi și răcoros pentru o zi caldă de vară. Aici copiii, pe lângă 
informații legate de lucrări – fotografii și nu picturi ori desene – și metode (trucuri) 
de a obține fotografii reușite și nu prea banale, cu mijloace comune – telefoane, 
tablete ori aparate foto fără capacități extraordinare – și în lipsa unei aparaturi 
profesioniste, au descoperit cât de ușor poți schimba „aura” unei fotografii ori 
a unui desen adăugându-i un paspartu și abia apoi înrămarea propriu-zisă. Ce 
însemna eleganța și nota deosebită care se adăugau frumuseții imaginii prin sim-
pla prezență a unui paspartu, asta au înțeles micii învățăcei după ce au realizat, 
cu trudă, acest lucru pentru propria fotografie.

Ultima zi care încheia săptămâna artelor din „Vacanță la muzeu”, tot în cadrul 
pitoresc oferit de curtea și beciul cu gârlici al Muzeului „Vasile Blendea” le-a per-
mis participanților să-și exerseze creativitatea minții și îndemânarea mâinilor la 
jocul cu lutul ca materie primă pentru o mică sculptură. Au avut posibilitatea de 
a-și alege subiectul dorit, inspirația putând veni atât dinspre ideile ilustrate în 
sculpturile artistului Vasile Blendea, cât și din mediul apropiat lor ori din natură. 
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Unii au ales să realizeze căni cu capac ori suporturi pentru mici lumânări, alții 
mere, stânci, bile, ciorchini cu struguri etc.

Înainte de a fi considerate activități didactice în care copiii să învețe diverse 
lucruri, termeni, metode, tehnicii despre artă, aceste activități au fost gândite 
pentru a dezvolta relațiile interumane. Astfel, prin schimbarea chiar și pentru 
câteva ore, a relațiilor de socializare virtuale cu cele reale face-to-face a făcut ca 
toți copiii înscriși în programul nostru „Vacanță la muzeu”, pe lângă cunoștințe, 
noțiuni sau premii să câștige prietenii, destindere, relaxare și nu în ultimul rând, 
amintiri.
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„Roșu sangvină, negru cărbune” linogravură imprimată manual (17 august)

„Frescă – artă și măiestrie” etapă de lucru (21 iulie)
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„Frescă – artă și măiestrie” etapă de lucru (21 iulie)

„Frescă – artă și măiestrie” etapă de lucru (18 august)
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„Frescă – artă și măiestrie” panou de frescă (21 iulie)

„Artă și fotografie” (20 august)

Panou de frescă

„Sculptura și artistul Vasile Blendea”
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ASTRA LIFE! RESPIRAțIA UNEI NOCTURNE 
MUzEALE... CLIPă dE CLIPă!

Liliana OPREscU1

ASTRA LIFE! bREATH OF A MUSEUM NIGHT... EVERY MOMENT!

The European Night of Museums is a cultural event in which museums and 
cultural institutions in an area cooperate to remain open late into the night to 
introduce themselves to new potential patrons. Visitors are given a common 
entrance pass which grants them access to all exhibits. 
The European Night of Museums is a successful event inaugurated by the French 
Ministry of Culture and Communication and already at the 11th edition. Its offi-
cial patrons are the Council of Europe, UNESCO and the International Council of 
Museums (ICOM). 
The National Network of Romanian Museums (RNMR) is the official partner 
of the international event. It supports the Night of Museums by consistently 
promoting the activities organized by the participating Romanian museums, 
through the national media and through the site www.noapteamuzeelor.ro.
Keywords: The European Night of Museums, ASTRA Museum, Sibiu

Cuvinte cheie: Noaptea Europeană a Muzeelor, Muzeul ASTRA Sibiu

După primele zece ediții ale manifestării internaționale Noaptea Europeană 
a Muzeelor, ani în care a fost vizibil interesul societății pentru acest tip de mani-
festare, Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu și-a dorit să recompenseze 
prietenii muzeului de pretutindeni. Astfel, anul acesta, evenimentele desfășurate 
în cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului, au fost transmise life, pe 
internet, având 1.248 vizualizări din 22 țări (România, SUA, Germania, Spania, 
Anglia, Franța, Pakistan, Austria, Olanda, Suedia, Belgia, Brazilia, Canada, China, 
Ungaria, Italia, Argentina, Australia, Irlanda, India, Malaezia și Rusia) – rezultate 
detectate de google analytics, rapoartele oferind și numele orașelor din țările 
enumerate ce au accesat link-ul pus la dispoziția vizitatorului virtual, atât în presa 
scrisă, cât și în cea on-line, și, nu în ultimul rând pe site-ul muzeului și rețelele de 
1 Coordonator eveniment Noaptea Europeană a Muzeelor, muzeograf, Complexul Național Muzeal 

ASTRA din Sibiu, e-mail: lilyoprescu@yahoo.com, telefon: 0744 581 124;



74   |  LiLiana oPRescu

socializare. Toate activitățile s-au desfășurat cu sprijinul financiar al Consiliului 
Județean Sibiu.

      

Serviciile oferite de transmisia live streaming au fost: crearea unui cont 
livestream pentru vizualizare; transmisie optimizată pentru trei moduri de vizu-
alizare (desktop, tableta, mobil), și pentru trei categorii de viteză (fast, mediu, 
slow), fără limită de vizitatori și cu posibilitatea de a insera, siglele muzeului în 
lateralele ecranului; trafic internet cu IP static; doi operatori video la două camere 
Panasonic și o camera fixă, precum și mixer video HD cu parte audio integrată și 
intercom de comunicație; contul google analytics ce a comunicat cine a urmărit 
transmisia, de unde, cât timp a urmărit, apoi predarea înregistrării din sistemul 
livestream imediat după închiderea evenimentului.

În noaptea dintre 16/17 mai 2015, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului 
(Pădurea Dumbrava, nr.  16–22), între orele 1800–0200, s-au defășurat mai multe 
evenimente care au fost amplasate pe spații diferite, astfel încât vizitatorului să i 
se ofere program artistic în orice parte a muzeului s-ar afla:

Program DREAMREC / Proiecții video – orele 2000–2300

Silviu Vișan – artist implicat în diverse proiecte de video mapping și design 
interactiv, fiind creator de conținut video și lighting design pentru unul dintre cele 
mai importante label-uri de muzică din România, și susține partea vizuală a show-
ului audio-video a proiectului Rochițe, prezent de-a lungul anilor la nenumărate 
festivaluri europene. La sfârșitul lui 2013, la invitația Victoria & Albert Museum 
din Londra, a realizat o intervenție pe o parte a Columnei lui Traian, expusă într-o 
sală a muzeului, combinând grafica animată, mapping-ul arhitectural, proiecțiile 
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video și animația 3D pentru a deconstrui, augmenta și manipula într-un mod 
dinamic geometria și detaliile sculpturale ale monumentului. 

Locație: Scena de pe lac – orele 1800–2300

Formația de Dansuri Populare a Şcolii de Dans „Ioan Macrea” Sibiu – 
orele 1800–1900

În urmă cu trei ani, din dorința de a-i aduce un omagiu celui care a fost marele 
coregraf sibian Ioan Macrea, a luat ființă o școală de dans popular cu același 
nume. În cadrul evenimentului, Noaptea Europeană a Muzeelor, au participat gru-
pele avansate de copii, ce au pregătit câteva suite din Ardeal și nu numai, instruiți 
de doamna Alesia Sas, și domnișoarele Adriana Ioniță și Livia Tarcea. 

Formația de dansuri populare „Datina” din Tălmaciu – ora 1900–2000

Formația de dansuri populare Datina din Tălmaciu, judeţul Sibiu, a luat ființă 
în anul 2012, la inițiativa Primăriei Orașului Tălmaciu. În prezent, în acest colec-
tiv activează în jur de 50 de copii împărțiți pe grupe de vârstă și instruiți de Livia 
Tarcea și Ciprian Barb, membrii ai Ansamblului Folcloric Profesionist Cindrelul – 
Junii Sibiului. În cadrul programului Noaptea Europeană a Muzeelor au pregătit 
două suite de dansuri: Colaj de Ardeal și Dans de Oaș. Alături de grupul de dansa-
tori au fost invitate solistele Alexandra Posa și Gabriela Oancea, care ne-au încân-
tat cu cântece specifice zonei. 

   

Lăutarii din Clejani /Live – ora 2000–2100

În urmă cu aproximativ treizeci şi cinci de ani, Editura Muzica din Bucureşti 
tipărea teza de doctorat a lui Gheorghe Ciobanu în muzicologie, „Lăutarii din 
Clejani”, o carte plină de note şi game muzicale, moduri, scheme ritmice, tran-
scrieri şi explicaţii tehnice uscate, pe care puţini neprofesionişti s-au simţit ten-
taţi să o citească. Pe lângă toată construcţia mitologizantă ulterioară, un lucru se 
desprinde cert din studiul introductiv, dar este trecut foarte uşor cu vederea de 
autor: furnizarea muzicii la nunţile ţărăneşti din Teleorman-Giurgiu era o activi-
tate extrem de obositoare. Lăutarii cântau stând în picioare, ţipând deseori pen-
tru a-şi acoperi vocal instrumentele, cu intermezzo-uri scurte, până acum zece 
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ani nunţile având o durată de aproximativ două zile şi două nopţi (de sâmbătă 
după-amiaza până luni în jurul prânzului). Solistul îşi aducea cu el, de regulă, o 
vioară, un acordeon sau un fluier. Acompaniamentul includea de asemenea un 
contrabas (care juca un rol important în stabilitatea ritmică a tarafului) şi un ţam-
bal mic. De acolo, lăutarii Clejaniului au plecat să cucerească lumea sub numele 
de Taraf de Haïdouks. Într-o formulă de cvartet, upgradată în acord cu avataru-
rile lumii secolului al XXI-lea, Lăutarii din Clejani au cântat pe scena de pe lac a 
Muzeului ASTRA, într-o componență care-i cuprinde pe Gheorghe „Caliu” Anghel 
(vioară), Ninel Băsaru (țambal), Marin Manole al lu› Pășălan (acordeon), Vasile 
Neacșu (contrabas).

Trupa DOMINO – ora 2100–2200

DOMINO reuşeşte să fie o 
trupă unică datorită combinaţiei 
de instrumente folosite – ţam-
bal, tobe şi chitară bas, a pre-
zenţei scenice şi a felului în care 
reuşete să-şi surprindă publicul 
de fiecare dată. Muzica lor se 
încadrează în categoria rockului 
alternativ însă are foarte multe 
influenţe, mai ales din folclorul 
românesc, ceea ce face ca stilul 
lor să fie şi mai greu de definit. 

Trupa îi are în componenţă pe Romulus Cipariu – ţambal, voce, Sebastian 
Marcovici – chitară bas, voce şi Valentin Oancea – tobe. 

Referinţe video: http://www.youtube.com/watch?v=T-iOKwl3dpI&feature = 
youtu.be 

Mai multe informaţii despre DOMINO: https://www.facebook.com /DOMINO.
SIBIU 

Rochițe – Audio/Video/
Lights live show – ora 2200–2300

Mai degrabă opera unui 
colectiv decât un one-man 
show, o juxtapunere stranie 
de field recording, sample de 
muzică clasică, structuri pop, 
infinite laitmotive poliritmice, 
încercări de beatboxing eșuat, 
sunete bolborosite sub ape, 
versuri copilărești fără sens și 
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metafore din muzicile tradiționale românești. Ascunzându-și identitatea în spa-
tele unei măști create de Ioana Nemeș și acoperit în largi tușe abstracte și croma-
tici aiuritoare proiectate de Dreamrec, monstrul animat a performat până astăzi 
de-a lungul și de-a latul Europei, bifând festivaluri esențiale precum Transmediale 
(Germania), TodaysArt (Olanda), Unsound (Polonia), Periferias (Spania), Crack 
(Italia), Insomnia (Norvegia) etc. 

Sunet: https://soundcloud.com/rochite Video: https://vimeo.com/11251608
Locația: Târgul de Ţară – orele 1800–0200

PARADAIZ SNDSSTM/ Sillyconductor + Glue Eyes + Rekabu/ DJ Set
#Petrecere la lumina opaițelor în târgul de țară
Virusând cluburi mici și festivaluri pe măsură cu set-urile lor accidentate de 

steampunk transetnic, muzica selectată de Sillyconductor + Glue Eyes + Rekabu 
are mirosul pistoanelor locomotivelor cu abur care-și trag sufletul prin gări provin-
ciale și a iujurilor din bâlciurile sătești. Ritmica simetrică și nu prea a obscurităților 
demult apuse(ne) și sunetele neaoșe, dovedesc faptul că între Anton Pann, Toni 
Iordache, Lache Găzaru, satul 10 Prăjini și planeta utopică întinsă între Balkania 
și Sahara, via Istanbul, există legături de sânge.

Locația: Şcoala din Ticera – orele 1900–2200 

Şcoala din Ticera devine o realitate la Muzeul ASTRA. Este vorba despre 
o şcoală din lemn descoperită într-un sat părăsit din judeţul Hunedoara şi rea-
menajată în spațiul numit Etno Tehno Parc din Muzeul Civilizației Populatre 
Tradiționale ASTRA (Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului). În cadrul eve-
nimentului Noaptea Europeană a Muzeelor, în sala de clasă a școlii, au avut loc 
proiecții de film, între orele 1900–2200, astfel: 1900–2000 filmul „Biserica din Dretea în 
Muzeul ASTRA”, orele 2000–2100 filmul „Morile de apă de la Rudăria, județul Caraș-
Serverin”, mai apoi, între orele 2100–2200 proiecția peliculei „Biserici fortificate 
săsești din Transilvania”.

Complexul mulinologic de la Rudăria se întinde pe o lungime de 2–3 km 
pe Valea Rudăriei și este cel mai mare complex de mori de apă din sudul Europei. 
Atât drumul de acces, cât şi morile au fost reabilitate cu sprijinul Muzeului ASTRA 
din Sibiu şi au fost introduse în patrimoniul naţional.

Biserica din lemn a fost construită în anul 1672 şi este cel mai vechi monu-
ment aflat în colecţia muzeului. „Arhitectura este asemănătoare cu alte construc-
ţii de gen din nordul Transilvaniei, prezentând şi o influenţă a stilului gotic adap-
tat însă arhitecturii populare româneşti. Pictura interioară expresivă este cea care 
individualizează însă monumentul; deşi executată în prima parte a secolului al 
XVIII-lea, la câteva decenii distanţă faţă de construcţia bisericii, se foloseşte de 
amintirea încă vie, probabil, printre localnici a vremurilor tulburi de la sfârşitul 
secolului XVII-lea când Imperiul Otoman se află pentru ultima dată în ofensivă în 
Europa Centrală.
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Bisericile fortificate transilvane sunt specifice satelor săsești și secuiești situ-
ate în sud-estul Transilvaniei. Sub acest titlu sunt înscrise în lista Patrimoniului 
Mondial şapte localităţi (Biertan, Câlnic, Dârjiu, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor, 
Viscri) a căror trăsătură comună este păstrarea structurii şi imaginii istorice. 
Transilvania, regiune din centrul României, a dobândit, de-a lungul istoriei sale, 
un peisaj cultural specific dat de convieţuirea românilor, maghiarilor şi saşilor.

Locație: Cârciuma din Bătrâni – orele 1800–1900

Grupul Căluşerii din Răşinari, județul Sibiu

Timp de peste 38 de ani Călușerii din Rășinari au avut același vătaf, Tică 
Cânean. De nouă ani, după moartea lui, fiica Mărioara Țichindelean, împreună 
cu familia ei vor să ducă tradiția de călușeri și dansuri populare mai departe pen-
tru a nu se pierde obiceiurile tradiționale specifice locului. Această formație este 
compusă din peste 100 membri, cu vârste cuprinse între 3 și 26 ani. Instructori: 
Mărioara și Nicolae Țichindelean; Vătaf: Nicușor Țichindelean.

Manifestările dedicate Nopții Europene a Muzeelor, derulate în Muzeul în aer 
liber din Dumbara Sibiului, au fost apreciate de aprozimativ 20.000 vizitatori, ce 
s-au plimbat la nocturnă pe o suprafață vizitabilă de 42 hectare, cu peste 10 km 
de alei.

Nu mai puțin interesante și deopotrivă vizitate ar fost programele din muze-
ele pavilionare, structuri ale Complexului Național Muzeal ASTRA, care au strâns 
3.728 vizitatori:

La sediul din Casa Hermes, Piața Mică. nr. 11, s-au pregătit pentru publicul 
vizitator, între orele 1800–0200, două expoziții temporare și s-au făcut prezen-
tări vizual-narative despre colecţiile muzeului pe tot parcursul programului la 
expoziția permanentă.



ASTRA LIFE! Respirația unei nocturne muzeale... Clipă de clipă!  |  79 

Expoziţia permanentă: Din cultura şi arta popoarelor lumii cu un patrimoniu 
unic în România, piese etnografice de pe alte continente datând din secolul al XIX-
lea, o mumie egipteană cu sarcofag pictat, veche de peste 2000 de ani (Perioada 
Ptolemaică târzie). 

Expoziţia temporară: Sibiul în alb şi negru. Fred Nuss a prezentat Sibiul imor-
talizat în nonculori şi apoi transpus în artă de îndrăgitul fotograf sibian Fred Nuss, 
un adevărat profesionist care a fost constant alături de Muzeul ASTRA şi de sibieni 
în ultimii 50 de ani. În expoziție au fost expuse 101 fotografii alb-negru, imagini 
ce reliefează Sibiul anilor `60–`70, cu tot cu atmosfera specifică acelor vremuri. 
De altfel, foarte multe elemente prezente în fotografiile respective nu mai pot fi 
admirate în prezent fiindcă... au dispărut! 

    

  

Expoziţia temporară: Nirai Kanai şi Onari-gami. Viaţa spirituală în Okinawa, 
Japonia cuprinde 170 de fotografii realizate de Alina-Alexandra Rădulescu – în 
prezent doctorandă a Universității Ryukyu din Okinawa (Japonia) – prezentând 
prin intermediul unor festivaluri tradiționale, păstrate în număr mare în această 
regiune, ritualuri și concepte-cheie care țin de viața spirituală în Okinawa, dar și 
festivaluri agricole din Yaeyama, cel mai sudic arhipelag. Autoarea fotografiilor 
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și-a propus să evidențieze strânsa legătură dintre ciclurile tradiționale ale vieții 
agricole și a celei spirituale, marcată de rugăciuni și festivaluri populare, dar și 
universul artelor tradiționale care însoțesc aceste manifestări religioase.

La sediul din Casa Artelor, Piața Mică nr. 21, între orele 1800–0130, s-a vizitat 
expoziţia temporară Povestea lăzilor săseşti din Transilvania, atunci vernisată, 
expoziție care prezintă tipologia lăzilor, tehnica de confecţionare şi decorare a 
acestora dar şi modul de utilizare, atât în trecut cât şi în prezent. Informaţiile au 
fost însoţite de fotografii ale pieselor din patrimoniul cultural al colecţiilor muze-
ale şi private din ţară. Lada a fost prezentată sub forma unei poveşti, pornind de 
la materialele din care a fost confecţionată până la mărturiile persoanelor care 
au utilizat-o de-a lungul timpului. Work-shop-ul pentru copii a fost punctul culmi-
nant al expoziţiei: lăzi dezbinate (nou confecţionate) lăsate la îndemâna copiilor 
în vederea ansamblării acestora, conform unui ghid special conceput pentru ei. 

  

Am obișnuit sibienii (și nu numai) ca pe perioada derulării programelor dedi-
cate Nopții Europene a Muzeelor, să pornim cu Caravana (gratuit) spre locuri 
fascinante, cetăți și muzee minunate din județul Sibiu. Anul acesta am pornit la 
drum, cu două autocare și un microbuz, în Țara Secașelor, grupul de participanți 
înscriși a ajuns la 124 persoane, pe traseul: 

Sibiu (plecarea la ora 1400 din parcarea Sălii Thalia) – Slimnic (vizite: Cetatea 
și Biserica Evanghelică) – Alămor (atelier gastronomic la Maria Ranf) – Ludoș 
(spectacol de dans popular) – Topârcea – Ocna Sibiului (vizite: colecţia privată 
Achim; atelierul de confecționat miniaturi Simion; concert Filarmonica de Stat 
Sibiu) – Sibiu (Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului). 

Publicitatea evenimentului s-a facut atât în presa locală şi naţională, pe site-ul 
muzeului, cât şi pe reţeaua de socializare Facebook, la adresa www.facebook.com/
noapteamuzeelor.muzeulastra, participarea la oricare din evenimete a fost gratuită. 
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O scurtă prezentare a evenimentelor desfășurate în perioada 16/17 mai 2015, 
la Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu a fost postată și pe pagina oficială 
din Paris (Franța), la adresa: http: //nuitdesmusees. culturecommunication.gouv.
fr/Programme?geolocate=&search%5Bpassed%5D=1&search%5Bwhat%5D=astr
a&search%5Buid%5D=14151950 

https://www.facebook.com/nuitdesmusees/photos/pb.136994603069078.–
2207520000.1430332545./632354646866402/?type=3&theater

Promotorii evenimentului, Nuit Européenne des Musées, Paris, Franța, au pro-
pus muzeelor înscrise pe site-ul internațional, să desemneze o mascotă care să 
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participe la un concurs, organizat pe rețeaua de socializare Facebook, în urma 
voturilor desemnându-se Mascota Nopții Europene a Muzeelor 2015. Complexul 
Național Muzeal ASTRA din Sibiu a participat cu o imagine reprezentând-o pe 
Maria Peligrad din Săliște2, județul Sibiu, datată 1906, purtând cu mândrie cos-
tum tradițional.

Mulțumim tuturor celor implicați în derularea evenimentelor ce s-au 
desfășurat cu ocazia Nopții Europene a Muzeelor, din anul 2015, la Complexul 
Național Muzeal ASTRA din Sibiu!

Fotografii de Silviu Popa, Bogdan Radu și Eliza Penciu.

Ediția din anul 20153 a fost una cu totul specială pentru că a fost marcată de 
un protest pe care Rețeaua Națională a Muzeelor din România  l-a propus tutu-
ror muzeelor din țară,  membre sau încă neafiliate la organizație. Nu este însă 
un protest obișnuit, ci unul subtil și inedit, consecință a unui fenomen dramatic 
care a dinamitat comunitatea muzeală și patrimoniul său cultural. Despre ce este 
vorba? În ultimii 10 ani, peste 120 de sedii unde funcționează muzee de tot felul 
și zeci de mii de piese din colecțiile mai multor astfel de muzee sunt gata retroce-
date sau aflate în curs de retrocedare. Pentru toate acestea nu sunt identificate 
încă soluții alternative de funcționare, situație unică în Europa și poate chiar în 
lume. Muzeele nu mai înseamnă nimic pentru că ele nu au fost considerate nicio-
dată cu adevărat importante, utile societății, vectori de dezvoltare comunitară, o 
investiție sigură. Dar ele pot fi toate acestea dacă sunt ajutate.

2 h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / n u i t d e s m u s e e s / p h o t o s / p b . 1 3 6 9 9 4 6 0 3 0 6 9 0 7 8 . –
2207520000.1430332545./632354646866402/?type=3&theater accesat în data de 18 iulie 2015.

3 http://www.noapteamuzeelor.ro/ accesat în data de 18 iulie 2015.
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Revolta colecțiilor la Muzeul ASTRA a fost aplicată pe o Ladă de vecinătate4 
din zona Rupea, având numărul de inventar 1324 L din cadrul colecţiilor săseşti. 
Obiectul reprezintă o ladă de vecinătate, pictată, datată pe interiorul capacului 
cu anul 1802 şi numele BEAR WEINHOLDT.

Motive florale minuţios şi atent pictate (floarea de acant, bujorul, garofiţă, 
floarea pasiunii, cârcei viţă de vie, laleaua deschisă şi laleaua în formă de boboc) 
dar şi motivul  scoicii, aplatizarea colţurilor, prin dispunerea, cu rol decorativ, a 
doi pilaşti strunjiţi şi elementele renascentiste încadrează piesa în perioada de 
înflorire a artei mobilierului pictat transilvănean. Un element esenţial, cheia lăzii 
care o deschidea pe vremuri s-a rătăcit. Sperăm ca pe viitor, acest exponat, să nu 
primească aceeaşi soartă şi să nu ajungă în colţul umbros al uitării numai de ea şi 
de noi, muzeografii, ştiut.

4 http://www.noapteamuzeelor.ro/revoltacolectiilor/ (text: muzeograf Simona Malearov), acce-
sat în data de 18 iulie 2015.
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CARACTERISTICILE COMUNICăRII MUzEALE, 
AdECVATE SEgMENTULUI COPIILOR 

CU dIzABILITățI șI/SAU A MINORILOR 
INCLUșI îN gRUPURI VULNERABILE

carmen-Magdalena Păun1

FEATURES OF MUSEUM COMMUNICATION, APPROPRIATE 
TO THE SEGMENT OF CHILDREN WITH DISAbILITIES AND/

OR MINORS INCLUDED IN VULNERAbLE GROUPS 

To the audience, formed by the segment of children with disabilities and /or 
minors included in vulnerable groups, the curator must identify /explore their 
needs /expectations, so to be able to subscribe these to the museum speech / 
communication, to ensure differentiations able to create attitudes and actions 
on the cultural segment (positivity, confidence, self-esteem, tolerance of differ-
ences, entertainment etc). The curator must take account of the limited possi-
bilities for movement of children with disabilities and/or vulnerable groups, so 
he must „re-located” museum space, a part of, in the places of the beneficiars: 
detention centers, refugee centers, the complexes rehabilitation children with 
disabilities, visual, neuromotor, socially excluded groups – rromans, deliquents 
etc), where, the curators aimed at achieving cultural and educational purposes, 
through cultural methods and techniques în order to determine cultural integra-
tion of the beneficiaries, to avoid marginalization, spending time in a positive 
sense with the museum staff.
Keyword: museum, children with disabilities, vulnerable groups

Cuvinte cheie: muzeu, copii cu dizabilități, grupuri vulnerabile

Provocările dinamicii culturale specifice globalizării, șocul cultural impregnat 
de imigrația masivă actuală, regândirea politicilor socio-culturale și reformarea 
serviciilor culturale de către autoritățile române, determină implicit, o transfor-
mare a conceptului de educație culturală muzeală, în scopul adecvării acesteia la 

1 Șef secție Marketing Muzeul Olteniei, Craiova, e-mail:carmenoffice73@yahoo.com
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noile realități istorico/sociale și tehnologice, atât la nivelul comunicării/discursu-
lui muzeal cât și al tehnicilor utilizate de către specialiștii instituțiilor de cultură. 

Societatea digitalizată de astăzi conferă instituțiilor muzeale oportunități 
remarcabile pentru a dezvolta noi metode educaționale/de comunicare cu adresa-
bilitate directă către categorii de public atipice, precum: persoane cu dizabilități, 
grupuri vulnerabile, comunități excluse social (romi, imigranți, delincvenți, per-
soane aflate în recluziune etc). 

O asemenea formulă de exprimare culturală complexă, narată muzeologic 
prin intermediul artefactelor, dar și alți adjuvanți contextualizați, vor remodela 
discursul muzeal din perspective spațio-temporale.

Identificarea și valorificarea unor strategii de comunicare muzeală adecvată 
categoriilor de public anterior menționate, trebuie să conducă la asimilarea unor 
elemente fundamentale de psihologie și cultură prin dezvoltarea unor afecte 
pozitive despre istoria culturală, oferind posibilitatea formării de percepții și trăiri 
emoționale fată de istorie, tradiție, natură și artă. 

În acest cadru, explorând digitalizarea, spațiul muzeal clasic poate și trebuie 
să fie „de-localizat”, parțial, demers ce impune cu necesitate reinventarea discur-
sului/comunicării muzeale, prin valorificarea componentei educațional-creative. 

Acestui segment de public trebuie să i se identifice/exploreze nevoile/
așteptările, astfel încât muzeograful să fie capabil că circumstanțieze discursul/
comunicarea muzeală nevoilor acestuia, să asigure diferențieri și particularizări 
focalizatoare de natură a crea atitudini şi acțiuni pe segmentul cultural (pozi-
tivitate, încredere, auto-estimare, valorizare în comunitate, toleranță față de 
diferențe, distracție etc). 

Cum posibilitățile de mișcare a minorilor cu dizabilități și/sau a grupurilor 
vulnerabile sunt limitate este nevoie de o re-locare a spațiului muzeal, secvențial 
desigur, chiar în habitatul beneficiarilor respectiv: centre de detenție, centre de 
refugiați, centrele/complexele de reabilitare a copiilor cu dizabilități auditive, 
vizuale, neuromotorii, grupuri excluse social – romi, delincvenților, persoane 
aflate în recluziune etc), în care muzeografii să vizeze atingerea scopurile cultural-
educaționale, prin metode și tehnici specifice procesului cultural-educativ de 
natură a determina re-integrarea socio-culturală a beneficiarilor, evitarea margi-
nalizării, petrecerea timpului într-un sens pozitiv a acestora cu personalul muzeal.

Strategia de elaborare a discursului muzeal, în astfel de cazuri, va fi elaborată 
aprioric atelierelor de creație, sau revizuită/ajustată, în timpul acestora, pe baza 
unei coordonate prioritare, dar și a unor adjuvanți contextuali atipici, în sensul 
maximizării aspectului educativ-creativ a obiectelor muzeale.

 Discursul muzeografic cu adresabilitate către persoane cu dizabilități neuro-
logice (asociate cu deficientele motorii, tulburări senzoriale, paralizie cerebrală, 
întârzieri în dezvoltare, leziuni cerebrale traumatice), delicvenți, romi, imigranți, 
trebuie să adopte un sistem integrat de acțiuni, comportamente, mesaje ver-
bale, de natură a integra perfect specialiștii muzeologi în ariile de existență 
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ale beneficiarilor, a crea un disconfort minim acestora, pentru ca astfel să se 
poată realiza cadrul benefic transmiterii de informații culturale/muzeale prin 
îmbunătățirea abilităților cognitive, fizice, afective și motrice ale beneficiarilor. 

Atelierele creative propuse de muzeografi în spațiul beneficiarilor, echi-
valează, în fapt, cu re-locarea spațiului muzeal în medii atipice, ceea ce deter-
mină automat modificarea discursului muzeal căci obiectele muzeale prezen-
tate publicului vizat pot fi văzute, studiate, mișcate, acțiune ce imprimă și pro-
voacă percepții cu caracter afectiv, stimulativ, de natură a conduce automat la 
nevoia de a crea, modela, colora sau confecționa, re-produce structura, forma 
sau compoziția exponatelor. Aceste acțiuni sunt de natură a contribui la creșterea 
încrederii în sine și la reintegrarea socială a beneficiarilor stimulându-le atenția 
și autocontrolul.

Muzeograful trebuie să cunoască, să intuiască, în cazul în care nu are date 
suficiente despre caracteristicile grupurilor, așteptările publicului țintă, marșând 
pe aspectul că excluziunea socială a categoriilor de public atipice nu înseamnă 
doar un nivel redus al resurselor materiale, ci mai ales o funcționare defectuoasă 
a eului, a reprezentărilor afective ale indivizilor și imposibilitatea lor de a parti-
cipa la anumite aspecte ale vieții economice, sociale, culturale a unei comunități, 
ceea ce echivalează cu experiența izolării, discriminării, vulnerabilității și abuzu-
rilor asupra stimei de sine și identității.

Muzeografii pedagogi, trebuie să aleagă cuvinte din spectrul cultural, 
declanșatoare de afecte, atât timp cât consideră creativitatea ca sursă puternică 
de energie, ei sunt conștienți că momentele de creativitate în cadrul atelierelor 
culturale de lucru nu poate fi stabilit, planificat sau proiectat. Singurul element 
stabil în cadrul atelierelor de acest gen, este stabilirea unei atmosfere adecvate în 
cadrul grupului, în care membrii acestuia să își recunoască individualitatea.

Activitățile creative, derulate de către muzeografi, cu cei cu tulburări psihice 
grave, cu dizabilități neuropsihice, există anumite tehnici ce pot conduce la stimu-
larea creativității și influențarea acesteia către ameliorarea emoțional-afectivă. 
Prima și cea mai des uzitată metodă este pictura, grafica în cărbune, schița, toc-
mai pentru că imaginea vizuală creată, dezvoltă capacitatea beneficiarului de 
a simboliza și verbaliza anumite obiecte propuse. Această etapă este de bază și 
promovează la rândul ei acțiunile specifice funcționării autonome, de a explora 
lumea obiectelor culturale propuse/expuse, de a stârni curiozități despre această 
lume culturală a muzeului.

Progresul poate fi câștigat gradual de către muzeograf numai cu: stăruință, 
limbaj adecvat și control.

Este esențial ca procedurile complexe de prezentare a discursului muzeale, 
conexate la atelierele creative, să fie însoțite de o alegere minuțioasă a materi-
alelor instrumentale și instructajul folosirii lor să fie unul adecvat, disponibil ca 
înțeles beneficiarilor, chiar în momentul în care aceștia ies din starea lor de izo-
lare/ fragmentată. 
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Adesea tehnica lutului este refuzată, în primă etapă, de către persoanele 
atipice, supuse studiului, cu precădere de cei cu dizabilități neuromotorii grave, 
nefiind o formă adecvată de comunicare a acestora. Pictura, realizarea unui semn 
pe hârtie, mixajul de diferite materiale sunt tehnicile ce determină pentru un 
nonartist, îndoiala, neliniștea, dar și asumarea unui act de acțiune, moment în 
care muzeograful trebuie să acționeze spre o perspectivă orientată spre încuraja-
rea persoanelor.

Alcătuirea, aplicarea și implementarea unui program pro activ a furnizării de 
informații culturale prin joc, cu scopuri și obiective bine precizate, utilizându-se 
metode și tehnici adecvate, presupune:

– Experiențele de socializare specifice tuturor categoriilor atipice menționate. 
Beneficiarii trebuie ajutați să interacționeze cu muzeografii dar și între ei, să se 
focalizeze pe anumite activități, pentru a devenii, începând cu al treilea atelier, 
conștient de ceea ce se întâmplă cu propria sa persoană dar și cu membrii grupu-
lui, comunității, etniei etc. Prin experiențele de mișcare, copilul intră într-o comu-
nicare cel puțin non-verbală;

– Experiențele de mișcare, specifice copiilor cu dizabilități au dificultăți 
de relaționare chiar cu propriul corp, nu doar cu ceilalți membrii ai grupului. 
Perseverență, rapiditate, putere, flexibilitate, mobilitate;

– Câștigarea încrederii în sine și în ceilalți, prin interacțiune creativă cu per-
soane din mediul cultural, are un efect puternic asupra dezvoltării beneficiarului.

Copilul învață că este un membru al grupului ce interacționează cu repre-
zentantul unei instituții de cultură pentru a învăța lucruri noi, pentru a recrea 
un mic muzeu virtual în habitatul său (aspectul social). De aici decurg benefici-
ile sociale ale discursului cultural: responsabilitate (acțiunile fiind făcute împre-
ună, copilul este și el responsabilizat, motivat), colaborare, creativitate, respect, 
răbdare (există acțiuni în care trebuie să aștepte să interacționeze). Problemele 
emoțional-afective, ale acestor grupuri sunt determinate în principiu de frica 
unui eșec, evitarea monotoniei și găsirea de noi metode de stimulare.

Înainte de începerea proiectului cultural adecvat grupurilor studiate, trebuie 
elaborată strategia de acțiune funcție de problemele identificate ale grupului (grad 
de școlarizare, percepție, înțelegere, limbajul utilizat, recomandări medicale și/
sau comportamentale), în scopul maximizării efectelor acțiunilor creativ. Mediul 
beneficiarului este un instrument pentru muzeograf indicându-i anumite caracte-
ristici ale grupului. Întrebări precum: „Cum reacționează beneficiarul fată de muze-
ograf? Cum va funcționa relația dintre receptor și emițătorul mesajului cultural? 
Beneficiarul agreează discursul muzeal? Este muzeograful capabil să perceapă și să 
gestioneze anumiți itemi non-verbali? Posedă muzeograful cunoștințele necesare, 
ajustării discursului muzeal în timp real, funcție de situații neprevăzute? 

Muzeograful trebuie să fie conștient că prin discursul/comunicarea sa 
acționează asupra unor probleme de identitate, probleme de acceptare/ asimilare, 
probleme de relaționare, probleme privind izolarea/singurătatea beneficiarilor.
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PROIECT EdUCAţIONAL  
„TURIST îN ORAşUL MEU”

Valeria Păunescu1

PROJET EDUCATIONNEL „TOURISTE DANS MA VILLE

Le projet éducationnel initié par le Musée de la Région des Portes de Fer en 
partenariat avec l’Ecole Gymnasiale no. 6 s’est développe durant la semaine 
destinée au programme L’école autrement 2015. L’objectif du projet a été celui 
de faire connaitre les monuments historiques et architecturaux de la ville, ainsi 
que leur importance pour la communauté locale.
Mots clé: projet éducationnel, monuments historiques, histoire locale

Cuinte cheie: proiect educațional, monumente istorice, istorie locală

Argument
Fiecare localitate este unică în felul său, dar pentru a o îndrăgi şi preţui la 

adevărata valoare trebuie să-i cunoaştem istoria. Drobeta Turnu Severin este ora-
şul care nu are cum să nu te cucerească atât prin istoria sa, cât şi prin specificul 
modern. Locuri impresionante, peisaje superbe, atracţii turistice cu multă încăr-
cătură istorică.

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, reprezintă astăzi, una dintre cele mai impor-
tante instituţii de profil din România, ţinând cont, în primul rând, de valoarea 
patrimoniului muzeal precum şi de potenţialului istorico – turistic reprezentat de 
monumentele antice şi medievale ale căror ruine sunt vizibile şi astăzi la Drobeta.

În societatea contemporană în afară de funcţiile de constituire, dezvoltare şi 
cercetare a patrimoniului, precum şi funcţia de conservare a acestuia, muzeului 
îi revine şi rolul de educare a tinerei generații. Această activitate este complexă, 
contribuind atât la instruirea publicului larg, cât şi la dezvoltarea imaginaţiei şi a 
sensibilităţii acestuia. Sub acest aspect, muzeul îndeplineşte şi rolul unui centru 
de documentare oferind elevilor şi nu numai, o serie de informaţii, într-o formă 
atractivă, uşor accesibilă.
1 Muzeograf, Secția Istorie-Arheologie, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin
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Proiectul educational „Turist în oraşul meu” inițiat de Muzeul Regiunii Porţilor 
de Fier în parteneriat cu Școala Gimnazială nr.6, s-a desfășurat în perioada 6–8 
aprilie 2015, în cadrul Școlii Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. La acest pro-
iect au participat elevii claselor a V-a şi a VII-a, coordonaţi de d-na Rodica Dincea, 
profesor diriginte şi d-na Gheorghiţa Roşca, profesor de istorie.

Scopul Proiectului
Cunoaşterea monumentelor istorice şi arhitecturale din oraşul nostru și toto-

dată importanţa lor în comunitatea locală și nu numai. 
Ca obiect de studiu în cadrul acestui proiect am ales zece dintre cele mai 

reprezentative obiective istorice și totodată turistice cu care ne mândrim ca locu-
itori ai municipiului Drobeta Turnu Severin: 

– Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
– Castrul roman Drobeta
– Ruinele Podului lui Traian
– Termele romane de la Drobeta
– Cetatea Severinului
– Palatul Cultural Theodor Costescu
– Fântâna Cinetică
– Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial
– Statuile ce reprezintă bustul regelui Decebal şi bustul împăratului Traian
– Castelul de apă

Obiectivele Proiectului
– Să descopere locul unde este amplasat fiecare monument în parte
– Să-şi însuşească cunoştinţe despre fiecare monument istoric cât şi, impor-

tanţa acestuia în istoria locală, regională s-au naţională.
– Să-şi adâncească percepţia senzorială, cognitivă şi afectivă în legătură cu 

istoria locală.
– Să-şi însuşească unele norme de comportare specifice asigurării şi protejă-

rii monumentelor istorice.

desfăşurarea proiectului
Prima activitate din cadrul acestui proiect s-a desfăşurat în incinta Școlii 

Gimnaziale nr.6, mai exact în sala de clasă. Această activitate s-a dorit a fi una cu 
caracter informativ, prin care am prezentat elevilor scopul, obiectivele și echipa 
de lucru a proiectului, dar și cele zece monumente istorice, folosind o prezentare 
power-point, pentru o mai ușoară înțelegere.

Pentru că o parte din obiectivele turistice prezentate în cadrul proiectului, se 
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află situate în parcul arheologic al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, muzeograful 
coordonator le-a oferit copiilor un pliant de prezentare, cu scopul de a promova 
aceste monumente.

Pentru că, atât, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, cât și parcul arheologic se 
află într-un amplu proces de reabilitare, nu a fost posibilă o vizită la aceste obiec-
tive, drept pentru care, muzeograful coordonator a punctat câteva idei esențiale 
despre acestea:

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier înființat în anul 1912 de profesorul Alexandru 
Bărcăcilă, sub numele „Muzeul istoric al Liceului Traian” care se va muta în anul 
1926 în clădirea nou construită de lângă castru roman și se va numi „Muzeul de 
Istorie şi Etnografie din Drobeta Turnu Severin”. După anul 1945 muzeul, creşte în 
inportanţă şi îşi lărgeşte arealul de cercetare fiind numit Muzeul Regiunii Porţilor 
de Fier. 

Castrul roman Drobeta a fost construit în perioada dintre cele două răz-
boaie dacice (103–105 d.Chr.), pentru a asigura paza podului de pe Dunăre, cas-
trul avea o formă rectangulară, cu lungimea de 137 m, lătime 123 m şi aproape 2 
ha ca suprafaţă, lucrat din piatră cu mortar, precedat de un val de pământ şi şanţ 
de apărare. Pe fiecare latură era amplasată câte o poartă flancată de turnuri de 
apărare rectangulare. Astfel de turnuri erau amplasate şi la colţurile fortificaţiei 
sau pe sectoarele de zid dintre porţi şi colţuri. Orientarea castrului, cu poarta pre-
toria la sud, constituie o excepţie a regulilor arhitecturii militare romane, expli-
caţia posibilă, fiind legată de misiunea de apărare a podului. În interior, partea 
centrală era ocupată de pretoriu (curtea sacră, capela, birouri şi locuinţa coman-
dantului), camere pentru arme, magazii, locuinţe ale ofiţerilor şi soldaţilor. De la 
fiecare poartă pornea un drum, care ducea la pretoriu: via pretoria, via decumana 
şi via principalis, ce lega porţile principale dreaptă şi stânga. Un drum al soldaţilor 
(via sagularis) înconjura castrul, la interior, pe lângă zidul incintei. 

Podul roman a fost ridicat după planurile arhitectului imperial Apollodor 
din Damasc între anii (103–105) p. Chr. în acelaşi timp cu castrul la ordinul împă-
ratului Traian, unul dintre cele mai mari poduri construite în antichitate. Pentru 
zidirea portalurilor şi a pilelor (picioarelor), s-a întrebuinţat piatră, cărămidă şi 
mortar hidraulic, turnate în chesoane (casete) din bârne de lemn amplasate în 
albia Dunării din 50 în 50 de metri. La exterior au fost placate cu lespezi de piatră. 
Partea superioară a fost construită din lemn, înaltă de 3 m şi lată de 14,5 m. Podul 
a avut o lungime totală de 1134,9 m, înălţime 18,6m, iar dimensiunile picioarelor 
erau de 33 x 19 m. Din această construcţie se mai păstrează portalurile şi pilele 
culee (picioarele principale) de nord şi de sud, restul pilelor aflându-se sub nivelul 
Dunării.

Termele romane au fost descoperite în anul 1936 de Alexandru Bărcăcilă, 
directorul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, băile publice de la Drobeta (termele) 
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au fost, ca mărime şi complexitate, pe locul al doilea, în Dacia, după cele de la 
Ulpia Traiana.

În curtea interioară (palestra) se practicau exerciţii fizice şi jocuri sportive. 
Clădirea propriu zisă era formată din patru încăperi, precedate de un vestiar 
(apodyterium), după care urmau tepidarium (cameră cu aer cald), laconicum 
(încăpere cu aburi), caldarium (bazinul cu apă caldă) şi frigidarium (bazinul cu 
apă rece).

Cea de-a doua activitate prevăzută în proiect a constat într-o deplasare prin 
oraș, cu scopul de a localiza cele zece obiective turistice prezentate de muzeogra-
ful coordonator în cadrul activității teoretice. Astfel, a doua zi la ora 9,00, ne-am 
întâlnit în curtea școlii. Aveam programul stabilit, știam care traseu urma să-l par-
curgem, numai că, vremea ploioasă din ultimile zile ne-a cam stricat planurile. 
Entuziasmul copiilor echipaţi cu umbrele şi cu hăinuţe de ploaie, ne-a ridicat mora-
lul și am pornit în călătoria noastră cu dorința de a „bifa” toate obiectivele. Primul 
din seria celor zece a fost bazinul de Apă, care datorită implicării sale în dome-
niul artistic poartă numele de Castelul Artelor. Elevii au vizitat câteva exopziții 
temporare de pictură, sculptură și fotografie după care au urcat la ultimul nivel, 
zona cea mai înaltă a castelului, numită „zonă de belvedere”, unde muzeograful 
coordonator le-a reamintit elevilor câteva elemente esențiale din istoria acestui 
obiectiv. „Construit la începutul secolului al XX-lea, după planurile inginerului Elie 
Radu. Este o clădire deosebit de importantă pentru acest oraş, pentru că datorită 
ei s-a înfăptuit reţeaua de alimentare cu apă potabilă. Proiectul Castelului de Apă 
din Drobeta Turnu Severin a fost aprobat de Consiliul Comunal, la 10 iunie 1910, 
şi avea să fie amplasat la cea mai înaltă cotă din oraş, 104 m altitudine pentru o 
distribuţie avantajoasă a apei în toate zonele oraşului. În timpul Primului Război 
Mondial, castelul a fost folosit de armata germană ca punct de observaţie. Era un 
loc ideal datorită celor patru turnuri mici, făcute iniţial pentru a putea fi folosite 
de către pompieri.” 

În anul 2010, castelul a intrat într-un proiect de modernizare şi conservare, 
aşa că din iunie 2012, a intrat în circuitul turistic. 

În tot acest timp cât am stat în Castelul Artelor, am sperat că ploaia se va opri. 
Nu a fost așa, fapt pentru care, am renunțat la continuarea incursiunii noastre prin 
oraș și am reprogramat vizitarea celorlalte monumente pentru ziua următoare.

Cea de-a treia zi a proiectului „Turist în orașul meu” a fost o zi superbă din 
punct de vedere meteorologic. Întâlnirea cu elevii a avut loc tot în incinta școlii 
și de această data ne-am îndreptat către centrul oraşului unde se găsesc cele 
cinci monumente rămase nevizitate. Prima oprire a fost la Palatul Cultural 
„Theodor Costescu”, unde muzeograful coordonator le-a spus copiilor o poveste 
emoționantă despre cel care a fost Theodor Costescu și despre lucrurile minu-
nate pe care l-a făcut pentru acest edificiu.

„Lucrările de construcţie au început în anul 1912, dar evenimentele din anul 
1916 au împiedicat terminarea acestuia, dar şi lipsa de fonduri. Greutăţile n-au 
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putut să-l oprească pe marele om înzestrat cu o extraordinară forţă de muncă, şi 
în mai puţin de două luni a reuşit să subscrie la împrumutul societăţii o sumă de 
câteve milioane de lei, bani daţi cu dragă inimă atât de severineni bogaţi, cât şi de 
funcţionari s-au nevoiaşii urbei. La suma astfel strânsă s-a adăugat un ajutor de la 
guvern şi un înprumut de la Banca Naţională. Primii care au răspuns apelului de 
strângere de fonduri au fost, foşti elevi ai directorului Theodor Costescu, şi însăşi 
domnia sa a scos la vânzare propria avere pentru a termina acest edificiu emble-
matic al oraşului. Palatul Cultural a fost dat în folosinţă în anul1924.” 

În faţa Palatului Theodor Costescu se află frumos amplasată Fântâna 
Cinetică care reprezintă unul dintre cele mai însemnate obiective turistice ale 
localităţii. La Fântâna Cinetică realizată de sculptorul Constantin Lucaci, cunos-
cută şi sub denumirea de Hora de la Bălăciţa s-au realizat adevărate ședințe foto, 
fiind un loc care se pretează foarte bine la așa ceva.

În imediata apropiere a celor două obiective se află Parcul Central în care 
sunt amplasate cele două busturi, atât al regelui Decebal, cât și al împăratului 
Traian. Cele două cadre didactice însoțitoare și muzeograful coordonator au făcut 
o recapitulare a celor învățate despre cei doi mari conducători. 

Impresionaţi, dar şi puţin obosiţi de incursiunea făcută în timp, unde eroii 
principali au fost Decebal şi Traian, am hotărât să revenim în prezent. Timpul a 
trecut cu repeziciune şi deja era ora prânzului. Copiii s-au aşezat pe bănci pen-
tru a servi pacheţelele pregătite de acasă după care și-au cumpărat câte o înghe-
ţată de la chioşcul din aproprierea parcului. Soarele strălucea din ce în ce mai 
puternic, iar copiii se bucurau din plin de aceea zi superbă de primăvară. După 
ce ne-am odihnit, cu forțe proaspete ne-am îndreptat către Cetatea Medievală 
a Severinului, important obiectiv turistic reprezentativ pentru istoria oraşului, 
aflat în parcul General Dragalina.

„Cetatea Severinului a existat din sec.al XIII-lea până la 1524 când a fost dis-
trusă de turci. În anul 1247 regatul ungar i-a adus la noi în ţară pe Cavalerii Ioaniţi, 
dându-le reşedinţa la Severin, unde aceştia vor construi Cetatea Severinului. 
Cavalerii se vor retrage în anul 1259, cetatea rămânând în bătaia tunurilor tur-
cilor, bulgarilor şi tătarilor ce voiau să treacă Dunărea, respectiv a ungurilor care 
atacau Oltenia. În anul 1419 Ungaria a luat în stăpânire Cetatea Severinului. Timp 
de 300 de ani trupul cetăţii a fost rezidit după fiecare bătălie dată aici pentru apă-
rarea Ţării Româneşti, împotriva ungurilor şi turcilor.” Toate aceste informații au 
fost transmise de muzeograful coordonator, participanților la proiect.

Pentru că şi acest obiectiv turistic se află în reabilitare încă din anul 2009, cu 
mari insistenţe, am reuşit să vizităm exteriorul cetăţii. 

Ultimul obiectiv vizitat din acest proiect a fost Monumentul Eroilor din Primul 
Război Mondial, aflat în imediata apropiere a Cetăţii Medievale a Severinului, în 
Parcul Rozelor. Acest edificiu adăposteşte osemintele eroilor severineni şi mehe-
dinţeni căzuţi în luptele de la Alion, Cerna şi Câmpia Severinului în Primul Război 
Mondial. Monumentul a fost realizat între anii 1928–1933, iar inaugurarea a avut 
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loc în acelaşi an pe 25 octombrie, când se sărbătorea şi Centenarul Oraşului Turnu 
Severin, când a fost dezvelit în prezenţa M. S. Regele Carol al II-lea.

La finalul proiectului fiecare participant a primit câte un chestionar cu câte 
cinci întrebări. Așezați comod pe băncile din parc, elevii au completat chestiona-
rul întocmit de muzeograful coordonator, după care, au primit din partea muzeu-
lui diplome de participare.

Evaluarea proiectului:
Chestionarul a cuprins 5 întrebări: 

La întrebările: 
1. „Enumeraţi cel puţin cinci monumente istorice care v-au plăcut cel mai 

mult.”
2. „Clasarea monumentelor se împarte în patru categorii. Care sunt acestea?”
3. „Ce reprezintă un monument istoric?”
elevi au formulat răspunsurile corecte. 

La întrebarea 4 „În viitor veţi mai participa la astfel de activităţi? Dacă răs-
punsul este da, scrieţi în câteva cuvinte, De ce?”

La această întrebare am selectat un răspuns care ne-a atras atenţia în mod 
deosebit. „Istoria este o ştiinţă interesantă care ne relatează evenimente din trecut 
unele plăcute, altele mai puţin plăcute, iar altele chiar tragice, de aceea aceste acti-
vităţi le găsesc interesante şi cu siguranţă de câte ori voi avea ocazia voi participa!”. 

La întrebarea 5 Ce aşteptări aveţi de la muzeu în viitor? Majoritatea au răs-
puns că principala dorinţă a lor este de a se redeschide muzeul cât mai curând.

Concluzii:
Chiar dacă la început, elevii nu au fost foarte entuziasmaţi de ideea unui pro-

iect pe teme istorice, la finalul acestuia am constatat că marea majoritate dintre 
ei au acumulat cunoştinţe noi și în acelaşi timp și-au petrecut într-un mod plăcut 
și relaxant orele din săptămâna de Școală Altfel. 

În urma analizării acestui proiect s-au desprins câteva concluzii esenţiale, 
necesare iniţializării unui nou proiect:

– elevii sunt mult mai receptivi și mai captivaţi de informaţiile primite atunci 
când vizitează un muzeu în aer liber.

– interacţiunea copiilor cu spaţiul deschis le-a dat senzaţia că sunt în vacanţă, 
chiar dacă ei participă la adevărate lecţii de istorie, susţinute de specialiști în 
domeniu.

– excursiile documentare au constituit un mod uşor şi plăcut de asimilare a 
unor cunoştinţe, dar şi un mod de relaxare şi de socializare între participanţi.
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Activitatea teoretică desfășurată în cadrul Școlii Gimnaziale nr.6

 

  
Vizită la Castelul de Apă 

În fața Palatului Cultural În fața Fântânii Cinetice
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În fața statuii regelui Decebal În fața statuii împăratului Traian

La Monumentul Eroilor Vizitând Cetatea Severinului

Elevi completând chestionarul Elevii au primit diplome de participare
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AdAPTAREA METOdEI VIg îN gEOEdUCAțIE

horațiu Roman1, cristiana Vasiliu2

THE ADAPTAbILITY OF VIG METHOD IN GEOEDUCATION

This article describes an introduction to Video Interaction Guidance (VIG), a 
method that involves the use of videos in order to develop communication skills 
and interaction. Geoeducation is one of the tools used in the context of geodi-
versity and geoconservation. A new geoeducational method adapted from VIG 
is proposed and described with graphics.
Key wors: geoeducation, VIG, C&H method, geodiversity.

Cuvinte cheie: geoeducație, VIG, metoda C&H, geodiversitate

Introducere
Geoeducația este strâns legată de geodiversitate și geoconservare, domeniu 

ce și-a dezvoltat un glosar specific. Alături de geoeducație sunt de amintit urmă-
torii termeni: geotemă, geodrom, geosit, geomonument, geoturism și geoartă. 
Geodiversitata și geoconservarea constituie câmpuri ale interacțiunii interdisci-
plinare dintre geologie, conservarea mediului și științele sociale. Geodiversitatea 
a fost adesea evidențiată prin comparație cu biodiversitatea. Este știut faptul că 
mediul biotic este dependent de mediul abiotic, iar o modificare petrecută într-
unul din aceste medii se resimte și în celălalt. Majoritatea ariilor protejate au fost 
înființate în special pentru biodiversitate. De aceea, clasificarea ariilor naturale 
protejate a fost îmbunătățită prin geosituri, zone desemnate pentru elementele 
de geodiversitate deosebit de importante. Mai multe geosituri interconectate 
printr-un plan de protejare și evaluare comun pot alcătui un Geoparc, dacă pri-
mesc recunoașterea internațională. Geoparcurile sunt desemnate de Rețeaua 
Europeană și cea Globală de Geoparcuri. Geositul și Geoparcul corespund, potri-
vit definiției IUCN, Rezervației Naturale și respectiv Parcului Natural. În interiorul 

1 Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest, e-mail: horace_the_horace@
yahoo.com

2 Hither Green, London, Great Britain
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unui geoparc se constituie geodromuri între mai multe puncte, unde este urmă-
rită geodiversitatea sub următoarele aspecte: valoarea intrinsecă, legătura cu 
biodiversitatea și legătura cu comunitățile locale. O arie protejată poate avea cel 
puțin o geotemă promovată prin geoturism. Geoarta este adesea folosită ca intru-
ment în educație. Aplicațiile geoeducației privesc toate tipurile de arii protejate și 
poate fi considerată o soluție în prezervarea geodiversității acolo unde aceasta nu 
a fost recunoscută oficial de către un organism. În prezent, geoeducația este unul 
din punctele cheie ale Geoparcurilor, unde se urmărește implicarea comunității 
locale și a administrației, dar și atragerea publicului din rândul studenților, vizi-
tatorilor și a turiștilor. Pentru înțelegerea nevoii de protejare, geoeducatorii pro-
movează geodiversitatea împreună cu valori de geo-etică. Activitățile, ce sunt 
desfășurate într-o arie naturală protejată, se focusează pe utilizarea sustenabilă a 
geopatrimoniului și a patrimoniului cultural (Fig. 1).

Figura 1. Schema legăturii dintre patrimoniile geologic, cultural și cel natural.

Prin geoeducație se urmărește perceperea geodiversității sub aspectul intrin-
sec, al legăturii cu biodiversitatea și al celei cu comunitățile locale. Elementele cu 
o valoare deosebită se constituie ca părți ale patrimoniului, acestea putând fi pre-
zente în colecții sau în situri (Fig. 1). Un sit Natura 2000 sau o Rezervație Naturală 
pot conține în interiorul lor monumente prelucrate din lemn sau dintr-o rocă 
locală. Pe lângă valoarea lor ca eșantioane ale patrimoniului geologic, acestea au 
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și o valoare spirituală. Nu doar un material prelucrat poate avea o semnificație, ce 
corespunde unor credințe ancestrale, ci și un monument natural ce nu păstrează 
urme ale unor intervenții umane.

Figura 2. Infografic prin care sunt prezentate legăturile dintre geodiversitate, 
biodiversitate și patrimoniul cultural. 1– Biserică de lemn și bradul ca arbore sacru; 
2 – Profil schematic prin Munții Vâlcan; 3 – Pietre de moară dăltuite din roci locale. 

Exemple în acest sens pot fi peșteri, stânci sau platouri. Regnului vegetal i-a 
fost acordată o importanță la fel de mare ca și celui mineral. Arborii sacri, precum 
bradul, au fost ocrotiți și folosiți în diverse ritualuri. Construcția unui biserici de 
lemn a fost realizată, în principal, dintr-un singur arbore (Fig. 2). Rocile prelucrate 
de meșterii pietrari au fost folosite pentru cruci, hotare, construcții și ca borzi în 
delimitarea unor zone unde se oficiau ceremonii cu diferite prilejuri. Nu doar geo-
diversitatea și biodiversitatea sunt amenințate cu dispariția sau reducerea lor, ci 
și identitatea culturală. O comunitatea locală s-a dezvoltat și a dăinuit datorită 
armoniei între nevoile materiale, cele spirituale și mediul înconjurător. O distru-
gere într-unul din cele trei patrimonii, conduce la deterioarea celorlalte două și 
de fiecare dată la pierderea identității culturale. Ignoranța, exploatările necon-
trolate și iresponsabile ale resurselor și absența preocupării pentru dezvoltarea 
sustenabilă sunt factorii ce favorizează depersonalizarea unei zone.
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Introducere în VIg
Prin VIG se urmărește creșterea interacțiunii dintre două sau mai multe per-

soane. Acest lucru este posibil cu respectarea principiilor ce stau la baza VIG. 
Tavendale (2001) a recunoscut patru aspecte pozitive de care depinde sporirea 
interacțiunii și a comunicării:

1) Principiile de respect pentru sine și pentru ceilalți.
2) Principiile de responsabilitate personală.
3) Principiile de laudă, afirmare și feedback-ul pozitiv.
4) Principiile de soluționare focusată pe obiective stabilite.

Metoda VIG a fost dezvoltată de Harrie Biemans (Stichting Promotie Intensive 
Thusbehandling, Olanda), în anii optzeci, și dezvoltată în continuare în Dundee 
de Hilary Kennedy, Penny Forsyth și Raymond Simpson (Dundee Educational 
Psychology Service).

VIG s-a dezvoltat la început ca o intervenție părinte-copil, cu scopul de a 
dezvolta atracția și atașamentul între copil și îngrijitorul său. Astăzi, VIG s-a 
extins mult mai mult și este utilizat într-o gamă diversificată în Educational and 
Clinical Psychology Services, Children’s Services, Community Care and Criminal 
Justice. 

Sub acest nume se pot cuprinde mai multe metode, ce se diferențiază prin 
terminologie, abordare și materiale. Importanța intersubiectivității între client și 
practician constituie baza comună a acestor metode sub care variază VIG. Într-o 
perspectivă largă, VIG este o intervenție prin care un practician folosește clipuri 
video ale unor situații autentice pentru a îmbunătăți comunicarea în cadrul 
relațiilor dintre cel puțin două persoane.

Scopul metodei VIG este de a îmbunătăți comunicarea și relațiile pentru 
participanți. Participanții sunt ajutați de un practician VIG pentru a vizualiza și 
discuta clipuri scurte editate despre interacțiunea personală. Prin acest proces 
participanții devin conștienți prin auto-analiză și auto-reflecție de abilitățile lor de 
comunicare eficientă (Fig. 3). Scopul practicianului este de a fortifica participanții 
în procesul de schimbare prin explorarea percepțiilor, bazându-se pe punctele 
lor forte și ipotezele provocatoare. Relațiile, interacțiunile și comportamentul 
participanților se poate îmbunătăți prin schimbarea stilului de comunicare.

Potrivit lui Kennedy et alii (2010, 2011, 2015) VIG se sprijină pe următoarele 
puncte teoretice: 

1. Teorii de intersubiectivitate, ce sunt miezul relațiilor puternice și eficiente.
2. Teorii de atașament. Abilitatea de a ne vedea pe noi înșine precum ne 

văd alții, și de ai vedea pe alții așa cum se văd ei pe ei înșiși. Se aprecieză că 
toată experiența umană este filtrat prin minte și, prin urmare, toate percepțiile, 
dorințele și teoriile sunt în mod necesar provizorii (Holmes, 2011). Teorii ale 
învățării mediate.
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Figura 3. Descrierea metodei VIG după Kennedy et alii (2011).

3. Teorii ale schimbării ce cuprind respectul, responsabilizarea și colaborarea.
4. Teorii ale schimbării ce folosesc auto-modelarea și feedback-ul video.
VIG are un impact pozitiv puternic în rândul mai multor domenii. 

Aplicabilitatea metodelor VIG are un spectru mult mai larg decât a fost presupus 
prin primele cercetări. Prin ultimile studii și, implicit, prin cel de față, se indică 
faptul că adaptabilitatea și flexibilitatea metodei de intervenție VIG nu au trasate 
limite definitorii.

Metoda C&H
In Roman et Vasiliu (2015) a fost prezentată o metodă geoeducațională adap-

tată după metoda VIG, metoda C&H. Durata de aplicare a metodei este de trei 
zile (Fig. 4). O altă perioadă mai îndelungată, ce poate fi împărțită pe trei inter-
vale, se poate dovedi cel puțin la fel de eficientă. În prima zi participantul (S) se 
află la centrul de vizitare al Geoparcului și urmărește prezentarea făcută de un 
profesor (P) și de un ghid (R). Sunt expuse motivele pentru care a fost inființat 
Geoparcul și se face o introducere pe baza unor hărți. Descrierea zonei este pre-
cedată de predarea unor noțiuni generale pe una din geotemele Parcului Natural. 
Exemplificarea, ce insoțește partea teoretică, va fi completată de sugestii privind 
identificarea în teren a elementelor. Toate acestea vor ajuta participantul să preia 
rolul de ghid în cea de a doua etapă. În timpul deplasării din teren, participan-
tul va avea îndrumarea profesorului. Intervenția ghidului sau a rangerului se va 
petrece de oricâte ori va fi nevoie pentru participant. În cea de a treia etapă, acti-
vitatea geoeducațională se desfășoară din nou la centrul de vizitare. De această 
dată, participantul va juca rolurile de profesor și cel de ghid și va prezenta o serie 
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de clipuri și de imagini realizate personal în Parcul Natural. Reprezentația va fi 
continuată de discuții purtate cu profesorul real.

Geoeducatorul, fie că este vorba de profesor sau de ghid, verifică însușirea 
informațiilor de către participant și îi stimulează acestuia dezvoltarea aptitudini-
lor de comunicare. Spiritul de observație, capacitatea de analiză și de sintetizare 
sunt, de asemenea, testate.

Activitățile geoeducaționale propuse prin metoda C&H au în vedere geodro-
muri, adică itinerarii prin care se parcurg puncte importante pentru înțelegerea 
geodiversității sub aspectele sale. O hartă a geodiversității este necesară atât în 
scop geoturistic, cât și educațional. Harta geodiversității este o reprezentare gra-
fică a geositurilor, geomonumentelor și a siturilor cu valoare etnografică. Aceasta 
este o cale simplă pentru portretizarea unei zone cu diversitate geologică și bio-
logică deosebită și a indentității sale culturale. O astfel de hartă este un suport 
pentru interacțiunea dintre geoeducator și student, având o permeabilitate mare 
pentru discutarea unor subiecte diferite. Parcurgerea georutelor este un instru-
ment pentru promovarea valorilor geodiversității și a discuțiilor despre geocon-
servare. Odată ce organisme ca Rețeaua de Geoparcuri, ProGeo și Rețeaua de 
Situri Natura 2000 și-au definit scopurile, ghizii și geoeducatorii se îndatorează 
să descopere și să deosebească valorile geodiversității unei zone. Recunoașterea 
acestor elemente in mod oficial presupune demersuri noi, pe care cei amintiți mai 
înainte le includ în proiecte de evaluare.

Procesul de învățare nu trebuie să fie izolat de obiectul ce face preocupa-
rea studiului. Accesul elevilor și studenților în astfel de situri este facilitat prin 
geoeducație. Un geosit este un spațiu în care explorarea nu cunoaște limite. 
Imaginile aparent definitorii asupra unor locuri nu stimulează interesul pentru 
cunoaștere și reduc atenția publicului. Informațiile dobândite într-un geosit folo-
sesc și pentru înțelegerea altor zone și, prin activitățile geoeducaționale, se dez-
voltă o conduită în comunicare și însușirea unei gândiri bazată pe etică. Valoarea 
diversității este acceptată atât timp cât aceasta nu este asociată cu o posesie, ci 
i se găsesc legături cu alte elemente mai îndepărtate pentru ca în final să alcătu-
iască un întreg global. Preconcepțiile culturale și stereotipurile nu ajută în conser-
varea și utilizarea sustenabilă a resurselor, ci cauzează vulnerabilități ce sunt ușor 
de speculat la nivel administrativ-politic. Comunitățile locale și ariile protejate 
pot fi văduvite de mediul natural prin modalități greșite de aducerea a bunăstării.

Acestea ocolesc ridicarea nivelului de trai la nivelul întregii comunității și lasă 
în urmă un dezastru ecologic, ce înrăutățește starea inițială.

Procesul de învățare nu trebuie să fie izolat de obiectul ce face preocupa-
rea studiului. Accesul elevilor și studenților în astfel de situri este facilitat prin 
geoeducație. Un geosit este un spațiu în care explorarea nu cunoaște limite. 
Imaginile aparent definitorii asupra unor locuri nu stimulează interesul pentru 
cunoaștere și reduc atenția publicului. Informațiile dobândite într-un geosit 
folosesc și pentru înțelegerea altor zone și, prin activitățile geoeducaționale, 
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se dezvoltă o conduită în comunicare și însușirea unei gândiri bazată pe etică. 
Valoarea diversității este acceptată atât timp cât aceasta nu este asociată cu o 
posesie, ci i se găsesc legături cu alte elemente mai indepărtate pentru ca în final 
să alcătuiască un întreg global. Preconcepțiile culturale și stereotipurile nu ajută 
în conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor, ci cauzează vulnerabilități ce 
sunt ușor de speculat la nivel administrativ-politic. Comunitățile locale și ariile 
protejate pot fi văduvite de mediul natural prin modalități greșite de aducere a 
bunăstării. Acestea ocolesc ridicarea nivelului de trai la nivelul întregii comunității 
și lasă în urmă un dezastru ecologic, ce înrăutățește starea inițială.
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STRATEgIA dE MARkETINg îN 
VEdEREA REdESCHIdERII MUzEULUI 

REgIUNII PORțILOR dE FIER

Magdalena trăistaru1, antea Pristoleanu2,  
Luis Mateescu3, smaranda Duță4

LA STRATEGIE DE MARKETING EN VUE DE LA REOUVERTURE 
DU MUSEE DE LA REGION DES PORTES DE FER

Puisque les travaux de réhabilitation touchent leur fin, les muséologues de la 
section de Relations publiques, Marketing culturel et Pédagogie muséale ont 
réalisé une stratégie de marketing, dans le but de connaître les futures béné-
ficiaires du musée. Un questionnaire contenant 8 items avec réponses préfor-
mulées ou directes, doublé d’une indication de suggestions, a été applique sur 
un groupe de 260 répondants. 
Mots clé: musée, stratégie de marketing, visiteurs 

Cuvinte cheie: muzeu, strategie de marketing, vizitatori

Muzeul Regiunii Porților de Fier se află într-un amplu proces de reabilitare 
prin proiectul finanţat cu fonduri europene în valoare de 51,7 milioane de lei 
„Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea lui ca 
produs turistic“. Termenul de finalizare a lucrărilor era august 2012, dar acesta a 
fost prelungit, până la sfârșitul anului 2015.

O parte din lucrările prevăzute în proiect se referă la:
– reabilitarea substructurii clădirii Muzeului Regiunii Porţilor de Fier

1 Șef secție Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: magdatraistaru@yahoo.com

2 Muzeograf, Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail:aneta.pristoleanu@yahoo.com

3 Muzeograf, Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: mateescu.luis@yahoo.ro

4 Muzeograf, Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier, Drobeta Turnu Severin
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– construirea unui pavilion multi-funcţional destinat expoziţiilor, conferinţe-
lor și atelierelor meșteșugărești pentru păstrarea tradițiilor populare

– consolidarea/restaurarea ruinelor aflate în parcul arheologic
– construcția unui pavilion anexă
– construcția unui turn cu ascensor, a unui pod peste calea ferată şi a unei 

platforme belvedere 
– construcția unui drum pentru vizitatori în zona muzeului şi a ruinelor, cu 

zone de odihnă, sistem de iluminare, bănci şi panouri de informare
În toamna anului 2011, în urma săpăturilor de excavare la fundația pavilionu-

lui multifuncțional a fost descoperit mult controversatul amfiteatru roman de la 
Drobeta reprezentat pe Columna lui Traian și care a fost căutat de arheologi, timp 
de peste 100 de ani. Astfel parcul arheologic al Muzeului Regiunii Porților de Fier s-a 
reîntregit și cuprinde acum: Castrul roman Drobeta; Amfiteatrul roman Drobeta; 
Termele romane; Piciorul podului lui Traian și biserica medievală de sec.IV.

Până în prezent, stadiul lucrărilor de reabilitare a monumentelor aflate în 
parcul arheologic al Muzeului Regiunii Porților de Fier, arată astfel: 

– La Termele romane și la biserica medievală lucrările de reabilitare s-au încheiat
– Castrul roman Drobeta, a beneficiat în cadrul acestui proiect de restaurarea 

și reconstituirea elementelor de zidărie, refacerea turnurile porții principale, pe o 
înălțime 170–180 cm, reconstituirea celor patru porți ale fortificației atât cele de 
secol II, cât și cele de secol IV, cât și zidurile camerelor interioare, fiind acum în 
lucru amenajarea aleilor pietonale care vor străbate suprafața fortificației romane. 

– La amfiteatrul roman Drobeta alături de arheologii noștri a lucrat o echipă 
de specialiști de la Institutul de Tracologie din București care au reușit să dezve-
lească o mare parte din suprafața acestui obiectiv.

– La piciorul podului lui Traian lucrările sunt încă la început. 
O parte din factorii care au dus la prelungirea termenului final de predare al 

amplasamentului au fost:
– descoperirea amfiteatrului roman care a dus la găsirea unei noi soluții pen-

tru amplasarea pavilionului multifuncțional pe o altă locație şi dimensionarea 
acestuia ținând cont de noile limitări

– litigiul dintre Primăria Drobeta Turnu Severin (partener în proiect) şi 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA privind dreptul de proprietate asu-
pra terenului din zona piciorului Podului lui Traian, finalizat în luna ianuarie 2012.

– falimentarea uneia dintre firmele constructoare și insolvența celeilalte 
firme partenere, au dus la mari disfuncții în programul de derulare al lucrărilor 
de reabilitare

– neprinderea în proiectul inițial a unor lucrări obligatorii
Pentru că termenul de finalizare al proiectului se apropie, muzeografii secției 

Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală au elaborat un chestio-
nar ce cuprinde 8 întrebări cu răspunsuri preformulate și cu o rubrică de sugestii.

Cu ocazia Zilelor Severinului, sărbătorite în perioada 23–25 aprilie 2015, 
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Muzeul Regiunii Porților de Fier prin secția sa, Istorie-Arheologie a organizat 
expoziția stradală „Vârstele Severinului”. În cadrul acestei expoziții au fost etalate 
imagini de dimensiuni mari (70 x 100 cm) ale unor clădiri sau subansambluri de 
clădiri, străzi, piețe, parcuri care astăzi nu mai există și care au reușit să trezească 
nostalgie în rândul severinenilor mai învârstă și emoție tinerei generații. 

Am considerat că este un moment oportun pentru a aplica chestionarul nos-
tru pe vizitatorii prezenți la această expoziție.

Interpretarea chestionarului
Chestionarul s-a aplicat pe un număr de 260 de respondenți.

 

o dată,  21%

de două ori,
14%

de mai multe 
ori, 56%

niciodată, 9%

1. De câte ori aț i  v izitat  MRPF? 

Da, 67%

Nu, 33%

2 Știați  că MRPF se află în reabil itare?

spațiile expo,
17%

parc 
arheologic,

17%

pavilion 
multifunc. 13%

tot ansamblul,
53%

3.Dacă muzeul s-ar deschide ce ați  prefera să 
vizitaț i?
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Istorie-Arh.38%

Etnografie,
21%

Științele Nat.-
Acvariu, 41%

4.Care din secții le muzeului vă solicită 
interesul?

vernisaje 
expo. 15%

serate 
culturale, 9%

teatru 
interactiv,

17%
ateliere, 20%

filme 
documentare,

27%

alte activ., 12%

5. La ce activități  doriț i  să participați?

mass-media,
32%

rețele 
socializare,

30%

flyer,afișe,  
26%

alte metode,
12%

6. Prin ce metode să promovăm muzeul?
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10-15ani, , 42%

40-60ani, , 17%

15-20ani, 27%

≥ 60ani, 2% 20-40ani, 12%

7. Ce vârstă aveți?

elev
64%

studenți
2%

intelectuali
22%

studii medii
12%

8.Categoria socială din care faceți  parte?

„Deschideți cât mai repede Muzeul Regiunii Porților de Fier!”
„Politicienii din Județul Mehedinți să acorde mai mult interes pentru aceastră 

vatră de istorie”
„Să se continue finanțarea pentru a ajunge un muzeu la standarde europene”
„Să se deschidă cât mai repede, lumea fiind dornică să-l viziteze și să ampla-

seze un loc de joacă pentru copii”
„Aș dori să fie exponate noi la toate secțiile. Mai multe specii de pești inclusiv 

peștele sabie”.
„Să se facă un port pentru debarcarea străinilor la muzeu”
„Să se realizeze în spațiul exterior și o grădină cu flori și pomi unicat”

La întrebarea Ce sugestii aveți pentru Muzeul Regiunii Porților de Fier? o 
parte dintre cei chestionați au dat următoarele răspunsuri:

„Realizarea de cursuri pentru elevii de toate vârstele”
„Un spațiu amenajat cu fosile de dinozaur și lupte de gladiatori”
„Să se organizeze activități diverse, teatru, etc”
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„Deschiderea unui magazin de suveniruri și fast food” 
„Organizarea de excursii care să cuprindă vizitarea muzeului și a orașului, chiar 

și plimbări pe Dunăre cu vaporul”
„Organizarea mai multor ateliere meșteșugărești”
„Ar trebui să fie inventivi și să vină cu idei noi, să aibă atracții pentru toate vâr-

stele și să aibă concursuri, jocuri, etc”.
„Activitățiile să fie organizate în special sâmbăta și duminica”
„O bibliotecă în care să vină copiii să citească despre istoria românilor și a 

orașului”
„Laboratoarele de restaurare să fie mult mai transparente încât vizitatorii să 

vadă procesul de restaurare”.
Profilul vizitatorului Muzeului Regiunii Porților de Fier: elev cu vârsta cuprinsă 

între 10–15 ani, care a vizitat de mai multe ori muzeul și care are cunoștințe 
despre faptul că acesta este închis pentru reabilitare, care își dorește să viziteze 
tot ansamblul muzeal atunci când se va deschide și care este interesat în spe-
cial de Secția de Științele Naturii-Acvariu, care dorește să vizioneze filme docu-
mentare și să participe la ateliere de lucru (olărit, țesut), organizate în cadrul 
muzeului, despre care să afle din mass-media și de pe rețelele de socializare.

Urmare acestui studiu, trebuie să ne îndreptăm atenția atât către vizitato-
rii adulți cât și către pensionari, să încercăm să creem programe specifice vâr-
stei și doleanțelor lor, încercând să ne inspirăm din sugestiile și propunerile 
respondenților la acest chestionar.

Pentru a satabili profilul vizitatorului cât mai exact ne-am propus să conti-
nuăm studiul de marketing, folosind diferite prilejuri și momente în care să apli-
căm chestionarul nostru.

Nu dorim să ducem o campanie agresivă, fapt pentru care, nu putem aborda 
cetățenii orașului pe stradă, dar ne-am gândit, că putem susține o campanie de 
promovare și de chestionare a angajaților din diferite instituții publice și private. 
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CRONICA EVENIMENTELOR dESFășURATE 
îN CAdRUL MUzEULUI REgIUNII 
PORțILOR dE FIER îN ANUL 2014

Magdalena trăistaru

CHRONIQUE DES EVENEMENTS AU MUSEE DE LA 
REGION DES PORTES DE FER (2014)

L’Article présente les activités déroulées au cadre du Musée suivant le type de 
manifestation: symposia, expositions, conférences, présentation de livres, 
spectacles d’art, projets culturels.
Mots clé: Symposia, programme, manifestation
Cuvinte cheie: Simpozion, programe, manifestări

I. SIMPOzIOANE șTIINțIFICE
25–26.10.2014 Simpozionul Internațional DRObETA, organizat de Muzeul 

Regiunii Porților de Fier a reușit să reunească specialiști în diverse domenii din 
cadrul muzeelor, universităților și a altor instituții de cultură din țară. Simpozionul 
s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: Științele Naturii; Etnografie; Artă Plastică; 
Pedagogie muzeală. Deschiderea oficială a avut loc în cadrul hotelului „Traian” şi a 
debutat cu prezentarea a două lucrări în plen, după care, s-a trecut la prezentările 
lucrărilor științifice pe secțiuni. Simpozionul s-a încheiat cu o croazieră pe Dunăre.

03–04.11.2014 Simpozionul Internațional DRObETA Secțiunile Arheologie-
Istorie și Restaurare -Conservare la care au participat specialişti din ţară şi străi-
nătate, a deschis lucrările acestei ediții în cadrul Hotelului Bulevard. Simpozionul 
s-a încheiat cu o excursie documentară la Cetatea Severinului şi în zona de nord 
a județului, la Ponoarele.

II. EXPOzIțII
15.01.2014 Expoziția Anotimpuri sub penel organizată de Eleonora Dondesi 

cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, a cuprins lucrări de pictură descrise în versuri. 
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Expoziția a fost însoțită și de lucrări de sculptură în os realizate de Petre Scurtu. 
Evenimentul a avut loc în Hipermarketul CORA și a continuat cu Omagiu lui Eminescu 
care a cuprins un recital de poezie, susținut de elevii Liceului Șerban Cioculescu.

16.01.2014 Expoziție personală de grafică Spiru Vergulescu organizată de 
Maria Bălăceanu în cadrul Muzeului de Artă.

01.03.2014 Expoziția de pictură Paşii primăverii organizată de Eleonora 
Dondesi la Clubul pensionarilor, cu ocazia venirii primăverii, ca un mărțișor oferit 
femeilor din această organizație. 

06.03.2014 Expoziţia Ciupagul din Clisura Dunarii organizată de Varvara 
Măneanu, muzeograf Secția Etnografie și expusă în cadrul Muzeului Hidrocentralei 
Porților de Fier I, Gura Văii a cuprins cele mai reprezentative cămăși femeiești din 
Clisura Dunării intrate în colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier în perioada 
1965–1978. Cele mai multe dintre ele provin din sate care astăzi nu mai există sau 
care parțial au fost strămutate, fapt care le conferă pe lângă o valoare estetică 
deosebită și una documentară.

07.03.2014 Expoziția Portrete identificate în colecția Muzeului de Artă 
organizată de Maria Bălăceanu în cadrul Muzeului de Artă, prezintă compoziții ale 
renumiților pictori, Camil Ressu, Dumitru Ghiață, Francisc Sirato, Corneliu Baba, 
etc., dar și trei opere ale marelui sculptor Gheorghe Anghel.

04.04.2014 Expoziția Rânduiala săsească organizată de Muzeul de Etnografie 
Săsească „Emil Sigerus”, Sibiu și expusă în cadrul Muzeului de Artă din Drobeta 
Turnu Severin a încercat să recompună, prin intermediul patrimoniului, ca într-un 
puzzle, spiritul de ordine și rânduială, considerate specifice comunităților săsești 
din sudul Transilvaniei.

11.04.2014 Expoziția de pictură personală Flori Fridolin organizată de 
Eleonora Dondesi și expusă în S.C. Severin Shopping Center a prezentat iubitori-
lor de pictură peste 30 de tablouri.

25.04. 2014 Expoziția Vârstele Pământului. Pliocenul organizată de Florina 
Diaconu, muzeograf Secția Științele Naturii cu ocazia Zilei Pământului a fost 
expusă în cadrul S.C. Severin Shopping Center și prezentată în deschidere elevilor 
Colegiului Tehnic de Transporturi Auto.

25.04. 2014 Expoziția Casa Romulei de la Dionis la Hristos organizată de 
Muzeul Național Zajekar, Serbia în cadrul Muzeului Hidrocentralei Porțile de Fier I, 
Gura Văii.
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09.05.2014 Expoziția mobilă IMPERIUM ROMANUM amplasată în două con-
tainere în parcarea S.C. Severin Shopping Center a fost organizată de Secția Istorie-
Arheologie a muzeului nostru în parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și 
al Regimentului de Graniță Caransebeș și Muzeul Național Pozarevac, Serbia. 

24.05.2014 Expoziția Clenodii florale din Parcul natural Porțile de Fier orga-
nizată de Sorina Matacă, muzeograf Secția Științele Naturii în cadrul Târgului de 
turism desfășurat în Galeriile Comerciale ale Hipermarketului CORA. Cu această 
ocazie Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost prezent cu un stand de promovare. 

12.06.2014 Expoziţia Scoarţe mehedinţene din colecţia Muzeului Regiunii 
Porților de Fier organizată de Florentina Pleniceanu, muzeograf Secția Etnografie 
în cadrul Muzeului Naţional Zajekar, Serbia. Expoziția a cuprins 10 panouri tip roll-
up cu cele mai reprezentative scoarțe din colecția muzeului nostru.

24.06.2014 Expoziția Port popular bănățean, a colecționarului Marius Matei 
organizată de Secția Etnografie în cadrul Muzeului de Artă.

28.06.2014 Expoziţia Turnu Severin în timpul ocupaţiei austro-ungare-ger-
mane organizată de Secția de Istorie-Arheologie în cadrul Muzeului de Artă.

15.07.2014 Expoziția de restaurare În spatele vitrinei organizată de specialiștii 
Laboratorului de Restaurare – Conservare, în cadrul Muzeului de Artă, a reunit 87 
de piese ceramice, metalice și textile din Colecția Muzeului Regiunii Porților de 
Fier. Aceste piese provin din cercetări arheologice, cercetări etnografice, achiziții şi 
donații și reprezintă o parte din ceea ce s-a restaurat în ultimi trei ani.

14.08.2014 Expoziția personală de sculptură Ion Gurgui organizată de artist 
în cadrul Muzeului de Artă.

19.08.2014 Expoziția Elemente renascentiste de la Cetatea Severinului orga-
nizată de Marin Neagoe, muzeograf Secția Istorie-Arheologie în cadrul Muzeului 
de Artă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.

05.09.2014 Expoziția Arc peste timp la Porțile de Fier – Porțile luminii 
organizată de Mariana Drăghia şi Valeria Păunescu muzeografi Secția de Istorie-
Arheologie cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la începerea construcției hidrocentra-
lei Porțile de Fier I. Expoziția etalată pe 15 panouri tip roll-up, a reușit cu ajutorul 
imaginilor de arhivă să prezinte cele mai importante momente din timpul lucrări-
lor de execuție (organizare de șantier, închiderea albiei Dunării, faze de execuție a 
ecluzelor, faze din timpul montajului) dar și importanța și impactul pe care l-a avut 
construirea acestui obiectiv asupra Sistemului hidroenergetic național.
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21.11.2014 Expoziția personală de pictură Marius Turaiche organizată în 
cadrul Muzeului de Artă.

13.12.2014 Expoziția de artă sacră – Nașterea Mântuitorului în icoane 
pe sticlă din Transilvania organizată de membrii Cercului de pictură „Sf. Ioan 
Botezătorul” din cadrul Colegiului Economic „Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia 
în cadrul Muzeului de Artă.

III. EXPUNERI TEMATICE, LANSăRI dE CARTE, MANIFESTăRI CULTURALE
17.01.2014 Lansarea anuarului DROBETA XXIII cu următoarele serii 

Etnografie, Artă Plastică, Științele Naturii și Pedagogie Muzeală. Eveniment 
organizat de Secția Relații Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală în 
cadrul Muzeului de Artă. Volumele lansate cuprind articole ale participanților la 
Simpozionul DROBETA desfășurat în anul 2013. La lansare au fost prezenți invitați 
din cadrul mai multor ramuri de activitate, învățământ, arhive, bibliotecă, epi-
scopie, etc. Cei prezenți la această manifestare şi-au exprimat aprecierile, dar și 
criticile cu privire la articolele editate.

22–23.01.2014 Atelier de pictură coordonat de Eleonora Dondesi și 
desfășurat în Hipermarketul Cora la care au participat timp de două zile elevii 
Centrului de Incluziune Constantin Pufan. 

24.01.2014 Cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la Unirea Principatelor 
Romane, Moldova şi Țara Românească într-un singur stat, Muzeul Regiunii Porților 
de Fier în parteneriat cu Școala Gimnazială nr.11 au organizat evenimentul cultu-
ral, Unire-n cuget și simțiri! Deschiderea a avut loc în sala de sport a școlii unde 
au fost prezente toate clasele primare, iar în laboratorul de istorie, elevii clase-
lor a VII-a şi a VIII-a au participat la o expunere tematică prezentată de Mariana 
Drăghia, muzeograf Secția Istorie-Arheologie.

24.02.2014 Dezbatere tematică Sărbătoarea înnoirii firii – Dragobetele 
susținută de Florentina Pleniceanu, muzeograf Secția Etnografie, în cadrul 
Colegiului Național Ștefan Odobleja, cu participarea elevilor clasei a XII-a. 

14.03.2014 Lecție interactivă Luna pădurii susținută de muzeografii Secției 
Științele Naturii cu ocazia debutului lunii pădurii în fiecare an la 15 martie. În 
cadrul S.C. Severin Shopping Center elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială 
Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin au învățat despre pădurile de stejar, 
dar și despre rolul lor în menținerea echilibrului ecologic.
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21.03.2014 Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei având ca temă anul acesta „Apa 
și energia” Muzeul Regiunii Porților de Fier a organizat două evenimente:

– lecție interactivă susținută de muzeografii Secției Științele Naturii în cadrul 
S.C. Severin Shopping Center SRL (Carrefour), la care au participat elevii clasei a 
IV-a din Școala „Alice Voinescu” 

– expunere tematică „Apa element vital pentru viață” susținută de Mariana 
Drăghia în cadrul Muzeului Hidrocentralei Porțile de Fier I, Gura Văii în fața elevilor 
de la Școala Gimnazială „Dimitrie Grecescu”

09.05.2014 Lecție interactivă Marea familie a Europei desfășurată de muze-
ografii Secției Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală cu oca-
zia Zilei Europei, în S.C. Severin Shopping Center cu participarea elevilor Școlii 
Gimnaziale „Alice Voinescu”.

17.05.2014 Eveniment cultural dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor orga-
nizat în cadrul Muzeului de Artă la care au participat elevi ai Școlii Gimnaziale 
nr.11 din Drobeta Turnu Severin. Muzeografii secțiilor de Artă, Istorie, Științele 
Naturii şi Etnografie au prezentat câte o personalitate mehedințeană din dome-
niul lor de activitate, continuând cu concursul „Cine cunoaște, răspunde”, iar la 
finalul evenimentului, elevii au primit ca premii obiecte promoționale. 

18.05.2014 Recital de poezie Primăvara poeților organizat de Muzeul 
Regiunii Porților de Fier în parteneriat cu Centrul Cultural Nichita Stănescu a reu-
nit în cadrul Muzeului de Artă poeți din România și Serbia. Evenimentul a avut loc 
de Ziua Internațională a Muzeelor

30.05.2014 Atelier de lucru în tehnica răsucirii hârtiei Arta în mâinile copiilor 
organizat de muzeografii Secției Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie 
Muzeală, în cadrul S.C. Severin Shopping Center cu ocazia Zilei Copilului, la care 
au participat elevii clasei a III-a din Școala Gimnazială „Alice Voinescu”

01.06.2014 Atelier de pictură Terapie prin artă organizat cu ocazia Zilei de 1 iunie, 
de Eleonora Dondesi în Secţia de Pediatrie a Spitalului Județean Mehedinți. Copiii 
internați în această secție și-au exprimat talentul artistic pictând pe vase ceramice.

05.06.2014 Muzeul Regiunii Porților de Fier în parteneriat cu Agenția pentru 
Protecția Mediului Mehedinți și Hipermarketul Cora au desfășurat lecții interac-
tive pe teme de protecția mediului, la care au participat elevi ai Liceului Traian 
Lalescu din Orșova, elevi ai Școlii Petre Sergescu și cei din Colegiul Tehnic de 
Transporturi Auto, Drobeta Turnu Severin. Activitățile s-au desfășurat în cadrul 
Hipermarketul CORA fiind coordonate de muzeografii Secţiei Ştiinţele Naturii cu 
ocazia Zilei Mondiale a Mediului.
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06–08.06.2014 Târgul de Turism din cadrul Proiectului „Promovarea 
atracțiilor turistice în zona transfrontalieră DROBETA” a avut loc la City Business 
Center Timișoara, iar Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost reprezentat de Secția 
Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, printr-un stand de 
promovare.

11.06.2014 Lansare de carte „Preistorie și antichitate în județul Mehedinți 
– mărturii arheologice” a profesorului Romeo Popa organizată de Secția Istorie-
Arheologie în cadrul Muzeului de Artă.

27.06.2014 Colocviul Peisaje danubiene organizat de Secția Științele 
Naturii în cadrul Muzeului de Artă, cu ocazia sărbătoririi Zilei Dunării (29 iunie). 
Participanții, reprezentanți ai Agenţiei de Protecţia Mediului Mehedinţi, Garda de 
Mediu Mehedinţi, Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier, Colegiu Tehnic de 
Transporturi Auto și Şcoala Generală Alice Voinescu au susținut lucrări având ca 
temă Dunărea. 

28.06.2014 La Sărbătoarea Dunării organizată pe Aerodromul DROBETA 
din comuna Prunișor, Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost prezent cu expoziția 
„Scoarțe mehedințene din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier”.

28.06.2014 Ceremonia de înființare a Legatului SEVERIN din cadrul 
Consulatului România şi Moldova al “Ordo Equestris Vini Europae” şi de acredi-
tare a noilor membri a avut loc în cadrul Muzeului de Artă.

29.06.2014 În cadrul festivalului Diferiți etnic, dar uniți cultural organizat în 
localitatea Eșelnița, Muzeul Regiunii Porților de Fier a itinerat expoziția „Scoarțe 
mehedințene din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier”.

01.07–31.07.2014 cercetare arheologică, la Amfiteatrul roman aflat în par-
cul arheologic al Muzeului Regiunii Porților de Fier, în colaborare cu Institutul de 
Arheologie Vasile Pârvan, București.

12.07.2014 În cadrul Festivalului SATELOR DUNĂRENE organizat de Primăria 
Svinița Muzeul Regiunii Porților de Fier a itinerat două expoziții „Peisaje danubi-
ene” şi „Scoarțe mehedințene din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier” și a 
prezentat filmul documentar Peisaje danubiene.

14.07.2014 Eveniment cultural de Ziua Franței desfășurat la Muzeul de Artă. 
Prezentarea în limba franceză a unei piese de teatru. 
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21.–31.07.2014 Timp de două săptămâni studenții Facultății de Geografie 
București, Filiala Drobeta Tr. Severin au desfășurat practica geografică atât în 
cadrul Muzeului de Artă, cât și la Muzeul Hidrocentralei, dar şi în parcul arheolo-
gic al muzeului.

09.08.2014 În cadrul Festivalului culinar Ceaunul de aur, ediția a XIII-a 
desfășurat în localitatea Moldova Veche, Muzeul Regiunii Porților de Fier a itinerat 
două expoziții „Ţesături olteneşi şi bănăţene” şi „Peisaje danubiene”.

03.10.2014, Eveniment cultural Toamna severineană unde Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier a fost prezent cu două expoziții stradale: „Elemente Renascentiste 
la Cetatea Severinului”(amplasată în Centrul vechi) și „Arc peste timp la porțile 
luminii” (amplasată în Str. Crişan).

09.10.2014 Lecție interactivă Pădurea din munți organizată de muzeogra-
fii secției Științele Naturii în contextul activităților de educație ecologică, la care 
au participat elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială „Alice Voinescu”. 
Copiii au construit piramida trofică a unei păduri din munți descoperind astfel 
relațiile care se stabilesc în natură între „producători” (plante), consumatori pri-
mari (insecte), consumatori secundari (păsări insectivore), consumatori terțiari 
(păsări răpitoare). 

10.10.2014 Expunere tematică Mari domnitori români susținută de Mariana 
Drăghia în fața elevilor clasei a IX-a din Liceul „Șerban Cioculescu” în cadrul 
Muzeului de Artă. Informațiile primite de elevi despre cei cinci mari domnitori 
români (Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Stefan cel Mare şi 
Mihai Viteazu) au dus la o mai bună înțelegere a istoriei noastre.

24.10.2014 Expunere tematică Casa regală a României prezentată de Valeria 
Păunescu, muzeograf Secția Istorie-Arheologie, elevilor Școlii Gimnaziale nr.11, în 
cadrul sălii de clasă. 

24.10.2014 Târg de promovare în Hipermarketul CORA, unde alături de 
standul cu produse promoționale am expus cele zece roll-up-uri cu prezentarea 
expoziției „Scoarțe mehedințene din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier”.

27.11.2014 Expunere tematică 1 decembrie 1918 – Marea Unire prezen-
tată de Valeria Păunescu, muzeograf Secția Istorie-Arheologie, elevilor Școlii 
Gimnaziale „Regele Mihai I”, în cadrul sălii de clasă.

5.12.2014 Vizită tematică desfășurată de un grup de 10 persoane private de 
libertate, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani în spațiul Muzeului Hidrocentralei 
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Porţile de Fier I unde au primit informații din punct de vedere istoric, natural şi 
etnografic, legate de zona Porțile de Fier.

18.12.2014 Spectacolul Colinde de Crăciun desfășurat în cadrul Muzeului 
de Artă la care au participat: copiii din comuna Balta și de la Palatul Copiilor, 
corul Jandarmilor și corul Izvorașul al Episcopiei Severinului şi Strehaiei. A fost 
un moment de mare sărbătoare pentru noi toți și am fost onorați să primim așa 
colindători frumoși şi talentați. 

PROIECTE EdUCAțIONALE
ŞCOALA ALTFEL (07–11.04.2014) Coordonator: Secţia Relaţii Publice, 

Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală

07.04.2014 
– Prezentările a două filme documentare Peisaje Danubiene şi Aria protejată 

Gruia-Gârla Mare, elevilor din Școala Gimnazială „Alice Voinescu”.
– Atelierul Lada de zestere-Costumul popular tradiţional coordonat de 

Florentina Pleniceanu, muzeograf Secția Etnografie și desfășurat în cadrul SC 
Severin Shopping Center la care au participat elevii Colegiului Naţional Traian, 
dar şi patru fete din Centrul de plasament.

08.04.2014 
Atelierul Tablouri celebre din colecția Muzeului de Artă desfășurat în cadrul 

S.C. Severin Shopping Center și coordonat de Chirilă Enescu, muzeograf Secția 
de Artă.

Pentru această activitate, au fost selectate cinci tablouri din patrimoniul 
Muzeului de Artă severinean, s-au realizat puzzle-uri cu imagini selectate din 
tablourile prezentate, urmând ca elevii Colegiului National Țițeica să identifice, 
cărei opere îi aparține imaginea şi cine este artistul care a realizat lucrarea.

09.04.2014
Prezentările a două filme documentare, în cadrul S.C. Severin Shopping 

Center, unde elevii Colegiului Național Traian au vizionat filmul „Peisaje 
Danubiene”, iar elevii clasei I din Școala Gimnazială „Dimitrie Grecescu” au vizi-
onat filmul „Aria Protejată Gruia-Gârla Mare”. Coordonatorii acestei activități au 
fost muzeografii Secției Științele Naturii.

10.04.2014 
– Atelierul Ceramica din colecția Muzeului Regiunii Porţilor de Fier coor-

donat de Manuela Pătruţescu, conservator general în cadrul Laboratorului 
Conservare–Restaurare a constat într-o parte teoretică în care elevii au primit 
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informații despre tehnica realizării vaselor de lut, dar și într-o parte practică 
în care elevii au modelat lutul. Atelierul s-a desfășurat în cadrul S.C. Severin 
Shopping Center cu participarea a trei clase din Școala „Alice Voinescu” și Liceul 
de Arte „I. Şt. Paulian”.

– Activitatea Salvaţi păsările din Europa! coordonată de muzeografii Secţiei 
Științele Naturii în cadrul Școlii Gimnaziale “Alice Voinescu”, după vizionarea fil-
mul documentar, „Aria Naturală protejată Gruia-Gârla Mare. Conservarea biodi-
versităţii în perspectiva dezvoltării durabile”, elevii primind informaţii, referitoare 
la păsările de importanţă comunitară, din acest areal, despre modul lor de viaţă, 
de hrănire, despre comportamentul acestora și despre habitat. În partea a doua a 
activității copiii au primit câte o foaie de hârtie pe care era desenat un contur ce 
înfățișa una din păsările prezentate în film pe care trebuiau să o coloreze.

– Expunere tematică Apariţia şi evoluţia banilor realizată de Mariana 
Drăghia și prezentată elevilor de la Şcoala Generală Dudaşul Cerneţiului în cadrul 
Muzeului Hidrocentralei.

11.04.2014
Atelierul Muzeul Regiunii Porților de Fier. Trecut și Viitor desfășurat în 

cadrul S.C. Severin Shopping Center de către muzeografii, Secției Relații Publice, 
Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală a adus în fața elevilor Școlii Gimnaziale 
“Alice Voinescu” povestea Muzeului Regiunii Porților de Fier, prin prezentarea unui 
documentar, cu imagini din vechea etalare a patrimoniului muzeal, așa cum a 
fost el până în anul 2010 şi prezentarea noului ansamblu arhitectural al muzeului 
așa cum v-a arăta după perioada de reabilitare.

Toată săptămână de Școală Altfel în cadrul Muzeului de Artă, au fost progra-
mate grupuri de elevi pentru vizitarea expoziției „Rânduiala săsească”, dar şi pen-
tru atelierele de desen coordonate de Eleonora Dondesi și Ion Gurgui.

În cadrul Proiectului Multilateral Comenius 2013–2015 Biodibersitatea râu-
rilor coordonat de Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta Turnu în care 
Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost colaborator, prin Secția Științele Naturii, au 
avut loc mai multe evenimente:

12.02.2014 În cadrul Colocviului Biodiversitatea zonelor umede din județul 
Mehedinți, desfășurat în Colegiul Tehnic de Transporturi Auto muzeografii Secției 
de Științele Naturii au prezentat temele „Ziua Mondială a Zonelor Umede” (dr. 
Florina Diaconu) și „Aria naturală protejată Gruia-Gârla Mare” (dr. Sorina Matacă). 

16.03.2014 Excursie documentară Gruia-Gârla Mare organizată de Colegiul 
Tehnic Auto în care muzeografii secției Științele Naturii au participat ca specialiști 
în vederea observării păsărilor de baltă din zona Gruia – Gârla Mare.

1.05.2014 Muzeografii secţiei Științele Naturii au prezentat expunerile 
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tematice Biodiversitatea Parcului Natural Porţile de Fier – Dr. Sorina Matacă; 
Biodiversitatea Geoparcului Platoul Mehedinţi – Dr. Florina Diaconu

2.05.2014 – Excursie documentară în Parcul Natural Porţile de Fier
3.05.2014 – Excursie documentară în Geoparcul Platoul Mehedinţi, 
28.05.2014 Concurs interjudețean de ecologie şi orientare turistică în locali-

tatea Ponoarele în care muzeografii Secției Științele Naturii au participat ca jurați

În cadrul proiectului „Mărturiile trecutului Fosile” inițiat de Muzeul Regiunii 
Porților de Fier în parteneriat cu Muzeul Olteniei, Craiova și Colegiul Național 
Traian din Drobeta Turnu Severin s-au realizat următoarele activități:

17.05.2014 Excursie documentară la Muzeul Olteniei, Secția Științele Naturii, 
împreună cu elevii claselor a VI-a B și a VII-a A din Colegiul Național Traian. 

14.11.2014 Expunere tematică „Mărturiile trecutului. Fosile” prezentată de 
Florina Diaconu elevilor clasei a VII a B din Colegiul Național Traian, a continuat 
cu completarea unor chestionare și fișe de lucru folosind informațiile primite des-
pre câteva puncte fosilifere din județul nostru. La final, copiii au participat la un 
concurs de întrebări, fiind premiați de către muzeu, cu materiale promoționale. 

28.07–08.8.2014 Școala de vară „La pas prin Mehedinți” ediția a V-a 
La acest proiect coordonat de Secția Relații Publice, Marketing Cultural și 

Pedagogie Muzeală și desfășurat în cadrul Muzeului de Artă, au participat 31 de 
copii, majoritatea din municipiul nostru, dar și din țară. Timp de două săptă-
mâni s-au derulat următoarele ateliere: Atelier de olărit, Atelier -„Povestea pie-
trei”; Atelier de desen în creion; Șezătoare; Atelier „La pas printre monumentele 
orașului”; Atelier „Parcuri Severinene”; Atelier „Micul arheolog”; Atelier „Reclame 
vechi şi noi”; Atelier de creație în tehnica quilling și la final școala s-a încheiat cu 
o excursie. 
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PROFILUL BENEFICIARULUI ACTUAL 
LA MUzEUL NAțIONAL PELEș

Daniela Voitescu1 

PROFIL DE L’ACTUEL bENEFICIAIRE DU MUSEE NATIONAL PELEș

Dans le but de connaître les catégories des bénéficiaires des services culturelles 
proposés par le Musée National Peleș, ainsi que leurs traits caractéristiques, une 
étude de marketing culturel a été entamé dans la période juin-aout 2015, sur un 
échantillon de 100 visiteurs considérés sur le nombre total des 103025.
Mots clé: stratégies de marketing, visiteurs, Musée National Peleș

Cuvinte cheie: strategie de marketing, vizitatori, Muzeul Național Peleș

Pentru a dezvolta programe adecvate, muzeul trebuie să cunoască ce 
așteptări are publicul său, care sunt nevoile şi dorințele acestuia, care sunt obice-
iurile de consum cultural etc. Experienţa instituţiei are un rol important în dezvol-
tarea ofertei şi derularea programelor publice, dar este important să existe şi cer-
titudini cu privire la caracteristicile, interesele şi exigenţele unor categorii variate 
de public. Acest lucru se poate realiza prin intermediul unor studii de marketing 
adecvate.

Publicul teoretic – beneficiarul vizat direct sau indirect– al serviciilor de patri-
moniu este societatea în ansamblu. În mod concret, efectiv fiecare serviciu oferit 
are o audienţă ţintă precis delimitată. Astfel pot fi vizaţi: turişti naţionali, turişti 
străini, localnici, comunitatea locală, grupuri cu anumite caracteristici (familii cu 
copii mici, persoane cu dizabilităţi etc.) 

Obiectivele care pot fi atinse prin realizarea unui studiu de marketing sunt: 
cunoaşterea opiniilor vizitatorilor despre muzeu, evaluarea imaginii muzeului, 
evaluarea impactului avut de o expoziţie sau un program al muzeului, dezvolta-
rea unei noi expoziţii, cunoaşterea caracteristicilor vizitatorilor muzeului etc.

Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai serviciilor culturale oferite 
de Muzeul Naţional Peleş, precum şi a caracteristicilor acestora, s-a realizat un 
1 Șef secţie Relaţii publice, Marketing, Proiecte culturale, Muzeul Naţional Peleş 
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studiu de marketing cultural, în perioada iunie – august 2015. Acest studiu de 
marketing a fost realizat de angajaţii muzeului, iar tehnicile de cercetare s-au 
bazat pe metode de natură cantitativă şi cea calitativă.

Prin cercetarea cantitativă se urmăreşte culegerea unei mari cantităţi de 
informaţii de natură numerică, ce formează o bază de date statistice, referitoare 
la numărul total de vizitatori pentru perioada vizată şi dintre aceştia, procentual, 
cât reprezintă vizitatorii adulţi şi copii, români şi străini etc. Datele obţinute pot fi 
folosite şi pentru dezvoltarea unei cercetări calitative.

Informaţiile dobândite cu ajutorul acestor instrumente de studiu, trebuie 
prelucrate, deoarece sunt foarte utile în planificarea pe termen mediu şi lung, 
precum şi dezvoltarea activităţii unui muzeu.

Strategiile de marketing cultural propuse trebuie să atingă următoarele 
obiective importante: atragerea unor noi segmente de piaţă, menţinerea actuali-
lor beneficiari, creşterea frecvenţei vizitelor şi a interacţiei cu aceştia, recâştigarea 
unor vizitatori care nu mai frecventează în prezent muzeul.

Principalele metode utilizate pentru cercetarea cantitativă sunt: ancheta pe 
bază de chestionar și experimentul.

Instrumentul de anchetă folosit la muzeul Peleş l-a reprezentat chestionarul, 
care a conţinut un numar de 9 întrebări cu variante de răspuns prestabilite şi 6 cu 
răspuns deschis şi a fost tipărit pe coli A4, faţă şi verso

Grupul ţintă a fost reprezentat de vizitatorii români, cu vârste cuprinse între 
19 ani şi 80 de ani, iar eșantionarea a fost aleatorie.

Studiul s-a desfăşurat în perioada lunilor iunie-august 2015, pe un număr de 
100 vizitatori, din totalul de 103 025. 

Numărul de vizitatori pe categorii de public, în anul 2015
Vizitatorii înregistraţi în anul 2015, până la data de 30 septembrie, au fost în 

număr de 280 321, având următoarele caracteristici:
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Cele mai multe dintre femei au răspuns că vin la muzeu „pentru artă şi istorie” 
şi „pentru a vedea care sunt frumuseţile lumii”, iar bărbaţii şi-au motivat alegerea 
„pentru artă şi istorie”, în timp ce câţiva pensionari vin la muzeu „pentru nepoţi” 
şi aceştia fac parte din grupul vizitatorilor care au vizitat de mai multe ori muzeul.

Tineretul este atras de muzeu „pentru a-mi petrece în mod plăcut timpul” şi 
pentru că „mă transpun în acele vremuri”

Întrebarea 6. Când vizitaţi un muzeu/expoziţie, de cine vă place să fiţi însoţiţi?

Tineretul este atras de muzeu „pentru a-mi petrece în mod plăcut timpul” 
şi pentru că „mă transpun în acele vremuri”

Întrebarea 6. Când vizitaţi un muzeu/expoziţie, de cine vă place să fiţi însoţiţi?

Întrebarea 7. Numiţi un muzeu din ţară şi străinătate care vă impresionează 
în mod deosebit

La această întrebare, în cele mai multe dintre răspunsuri au figurat, în 
această ordine, Castelul Peleş, apoi Castelul Bran, Muzeul Ţăranului Român, 
iar din străinătate, cele mai multe nominalizări le-au avut muzeele Luvru şi 
Versailles.

Întrebarea 8. Cum aţi aflat de muzeul acesta? 
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Întrebarea 9. A câta oară aţi vizitat acest muzeu?Întrebarea 9 A câta oară aţi vizitat acest muzeu?

 

  

Întrebarea 10. Aveaţi cunoştinţe despre istoria monarhiei române înainte de 
vizitarea muzeului?

Întrebarea 11. Care dintre sălile muzeului vă place mai mult?
La această întrebare, ordinea în care s-au înregistrat cele mai multe 

nominalizări, de la 1 la 5, este următoarea:

1. Holul de onoare
2. Sălile cu arme
3. Cabinetul de lucru
4. Biblioteca
5. Sala veche de muzică

S-a constatat că, în afara Holului de onoare, între preferinţele celor 
mai mulţi barbaţi s-au aflat sălile cu arme, iar ale femeilor Cabinetul de lucru 
şi biblioteca.

Întrebarea 12. Ce obiect de artă decorativă, plastică etc. v-ar plăcea să 
revedeţi ?

Numai 10% dintre respondenţi au completat raspunsul, printre 
nomonalizări înscriindu-se lambriurile din castel, tablourile, bustul lui Carol I.   
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Întrebarea 10. Aveaţi cunoştinţe despre istoria monarhiei române înainte de 
vizitarea muzeului?

Întrebarea 9 A câta oară aţi vizitat acest muzeu?

 

  

Întrebarea 10. Aveaţi cunoştinţe despre istoria monarhiei române înainte de 
vizitarea muzeului?

Întrebarea 11. Care dintre sălile muzeului vă place mai mult?
La această întrebare, ordinea în care s-au înregistrat cele mai multe 

nominalizări, de la 1 la 5, este următoarea:

1. Holul de onoare
2. Sălile cu arme
3. Cabinetul de lucru
4. Biblioteca
5. Sala veche de muzică

S-a constatat că, în afara Holului de onoare, între preferinţele celor 
mai mulţi barbaţi s-au aflat sălile cu arme, iar ale femeilor Cabinetul de lucru 
şi biblioteca.

Întrebarea 12. Ce obiect de artă decorativă, plastică etc. v-ar plăcea să 
revedeţi ?

Numai 10% dintre respondenţi au completat raspunsul, printre 
nomonalizări înscriindu-se lambriurile din castel, tablourile, bustul lui Carol I.   
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Întrebarea 11. Care dintre sălile muzeului vă place mai mult? 
La această întrebare, ordinea în care s-au înregistrat cele mai multe nomina-

lizări, de la 1 la 5, este următoarea:
1. Holul de onoare
2. Sălile cu arme
3. Cabinetul de lucru
4. Biblioteca
5. Sala veche de muzică

S-a constatat că, în afara Holului de onoare, între preferinţele celor mai mulţi 
barbaţi s-au aflat sălile cu arme, iar ale femeilor Cabinetul de lucru şi biblioteca.

Întrebarea 12. Ce obiect de artă decorativă, plastică etc. v-ar plăcea să 
revedeţi?

Numai 10% dintre respondenţi au completat răspunsul, printre nomonalizări 
înscriindu-se lambriurile din castel, tablourile, bustul lui Carol I. 



130   |  DanieLa Voitescu

Întrebarea 13. Cum consideraţi expunerea ghidului îndrumător? Întrebarea 13. Cum consideraţi expunerea ghidului îndrumător?

Întrebarea14. Aţi cumpărat materiale de popularizare a muzeului ? dacă da, 
ce anume ?

Materialele de popularizare menţionate au fost cărţile poştale (1,5 
lei/buc) şi broşurile Peleş (15 lei/buc)

Întrebarea 15. Aveţi sugestii privind organizarea vizitelor în Muzeul Național 
Peleş? Dacă da, specificaţi
 
 Sugestiile s-au referit la micşorarea 
numărului de persoane din grup, la 
taxele de intrare pe care le 
consideră ridicate şi deschiderea 
etajelor superioare.

foarte bună bună sumară slabă
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Întrebarea14. Aţi cumpărat materiale de popularizare a muzeului? dacă da, 
ce anume?

Întrebarea 13. Cum consideraţi expunerea ghidului îndrumător?

Întrebarea14. Aţi cumpărat materiale de popularizare a muzeului ? dacă da, 
ce anume ?

Materialele de popularizare menţionate au fost cărţile poştale (1,5 
lei/buc) şi broşurile Peleş (15 lei/buc)

Întrebarea 15. Aveţi sugestii privind organizarea vizitelor în Muzeul Național 
Peleş? Dacă da, specificaţi
 
 Sugestiile s-au referit la micşorarea 
numărului de persoane din grup, la 
taxele de intrare pe care le 
consideră ridicate şi deschiderea 
etajelor superioare.
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Materialele de popularizare menţionate au fost cărţile poştale (1,5 lei/buc) şi 
broşurile Peleş (15 lei/buc)

Întrebarea 15. Aveţi sugestii privind organizarea vizitelor în Muzeul Național 
Peleş? Dacă da, specificaţi

Sugestiile s-au referit la micşora-
rea numărului de persoane din grup, 
la taxele de intrare pe care le consi-
deră ridicate şi deschiderea etajelor 
superioare.

Concluzii
Prelucrarea rezultatelor conturează 

profilul beneficiarului actual la Muzeul 
Naţional Peleş: femeie, de naţionalitate 
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română, cu vârsta cuprinsă între 19–30 ani, cu studii superioare sau medii, din 
mediu urban, care vizitează castelul pentru prima oară, pentru că a auzit despre 
el de la prieteni şi din presă, care a mai vizitat muzee din ţară şi străinătate, este 
însoţită de familie sau prieteni, vine să vadă care sunt frumuseţile lumii şi pentru 
artă şi istorie, este impresionată de Holul de onoare şi cabinetul de lucru, apreciază 
ghidajul ca foarte bun, nu a cumpărat materiale de popularizare a muzeului şi nu 
are observaţii sau propuneri. 

Urmare acestui studiu, strategiile de marketing trebuie să aibă ca obiective 
specifice atragerea unor noi segmente de piaţă, menţinerea actualilor beneficiari, 
creşterea frecvenţei vizitelor şi a interacţiei cu aceştia.

beneficiarul ţintă pe termen mediu îl reprezintă categoria de vizitatori 
bărbaţi, pentru care trebuie dezvoltate proiecte de expozitii temporare, cu teme 
care să îi atragă la muzeu (de exemplu, o expoziţie de arme, care se află în topul 
preferinţelor lor), sau proiecte culturale pe teme de istorie, preferate de bărbați, 
conform studiului.

beneficiarul ţintă pe termen lung îl reprezintă pensionarii, care trebuie 
atraşi să vină la muzeu, prin derularea de programe adecvate vârstei a treia, dar 
şi pentru copiii preşcolari care vin însoţiţi de bunici. 
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