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TÂRGURILE. MODALITATE DE PROMOVARE 
A COLECȚIILOR ȘI A MUZEULUI

Luminița Anghelescu,  
Cristina Curea

Abstract: An effective patrimony promotion method, successfully identified 
and applied by the “Princely Court” National Museum Complex in Targoviste, 
has been, and is, in recent years, participation in fairs with various temporary 
exhibitions and educational workshops for children. Over the course of time, 
we are convinced that this method is more advantageous than other marketing 
and promotional tools, both for the opportunity to directly receive the message 
of those interested in our collections and museum and because of the pres-
ence of the media in such events, with the museum benefiting from much more 
advertising.
Keywords: fair, haggle temporary, exhibition, marketing, promotion, educatio-
nal, workshop

Cuvinte cheie: târg, expoziție temporară, marketing, promovare, atelie educativ

Mai multe studii efectuate în ultimii ani, au demonstrat că, industria timpului 
liber din România este un sector economic aflat într-o perioadă de creștere, prin 
comparație cu altele. Mai mult decât atât, există convingerea că, acest sector a 
generat transformări majore în mai multe domenii, nu în ultimul rând și în cel cul-
tural. Drept urmare, putem spune că, astăzi, și muzeele concurează alături de alte 
instituții de cultură și nu numai, pentru a atrage, atenția, timpul și banii publicu-
lui. Mai mult decât oricând, specialiștii din muzee sunt acum într-o permanentă 
căutare de soluții, pentru a găsi noi forme de lucru cu publicul și atragerea aces-
tuia în muzee.

Una dintre soluțiile, pe care o vom prezenta în lucrarea de față, identifi-
cată și aplicată cu succes, în acest sens, de Complexul Național Muzeal „Curtea 
Domnească” Târgoviște, a fost, și este încă, participarea la târguri, cu diferite 
expoziții temporare și ateliere educaționale pentru copii, știut fiind faptul că, 
marile târguri, mai ales cele cu caracter internațional atrag un număr destul de 
mare de vizitatori.
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Considerăm că, spre deosebire de alte instrumente de marketing și promo-
vare, participarea la astfel de târguri este mai avantajoasă, întrucât, este un prilej 
de a recepta direct mesajul celor interesați de colecțiile și muzeul nostru și, toto-
dată, prin prezența mass-media la astfel de evenimente, muzeul beneficiază de o 
reclamă și o publicitate mult mai amplă.

Nu în ultimul rând, participarea la astfel de târguri îți oferă posibilitatea de 
a-ți formula o opinie, destul de apropiată de realitate asupra ofertei tale, deoa-
rece obții informații de la mai mulți potențiali vizitatori, și, mai mult decât atât, 
poți obține sugestii pentru optimizarea ulterioară a ofertei tale

Se știe că, participarea la astfel de târguri, implică costuri ridicate, greu de 
suportat pentru un muzeu, dar, situația a fost una favorabilă pentru noi, întru-
cât, la toate târgurile, organizate de regulă la Centrul expozițional Romexpo din 
București, la care am participat cu diferite expoziții, am avut calitatea de invitați, 
costurile limitându-se uneori, doar la transportul obiectelor.

Unul dintre aceste târguri, poate cel mai important pentru viața cultu-
rală a bucureștenilor și nu numai, la care, Complexul Național Muzeal „Curtea 
Domnească” Târgoviște, este invitat în fiecare an, este Târgul Internațional de 
carte Gaudeamus. Având în vedere, tematica acestui târg, expoziția pe care o pre-
zentam și încercam să o schimbăm și îmbunătățim în fiecare an, se numea „Istoria 
tiparului și a Cărții Vechi Românești”. Deși tema era destul de interesantă, noi 
încercam să ilustrăm istoria tiparului și a cărții vechi românești printr-o expoziție 
foto-documentară, într-un mod cât mai atractiv, iar cărțile din colecția de carte 
veche a muzeului pe care le prezentam erau în fiecare an, altele, vizitatorii noștri 
erau din ce în ce mai puțini.

Așadar, se impuneau măsuri, atât pentru a ne păstra calitatea de invitat al 
acestui târg, dar și pentru a menține și, de ce nu, a crește numărul de vizitatori ai 
expoziției noastre, având în vedere, faptul că, ne doream ca o bună parte dintre 
ei, să devină ulterior, vizitatori ai muzeelor dâmbovițene.

Nu este ușor pentru un specialist să aleagă tema care poate stârni intere-
sul publicului care vizitează acest târg, dar, pentru că în anul 2013, organizasem 
la muzeu cu prilejul împlinirii a 180 de ani de la înființarea Școlii Naționale de 
la Târgoviște, expoziția „Școala de altădată”, care s-a bucurat de multă apreci-
ere, am decis să o prezentăm și în cadrul acestui târg. Am prezentat în expoziție, 
evoluția învățământului românesc, începând cu momentul 1830, când iau ființă 
școlile naționale, până la 1849, când, o dată cu instalarea regimului comunist, 
învățământul românesc va fi organizat după model sovietic. Astfel, pe lângă foto-
grafii cu profesori și elevi ai școlii de altădată, vizitatorii târgului au putut admira 
în cadrul expoziției, carnete de note, cataloage și manuale școlare, însă, punctul 
de atracție al expoziției a fost o sală de clasă, reconstituită după modelul uneia 
de secol XIX. Vizitatorii expoziției aveau ocazia să se așeze în bănci și să folosească 
suporturi și instrumente de scriere (pene de gâscă sau tocuri cu penițe) folosite de 
elevi cu sute de ani în urmă. Precizăm că, băncile nu sunt obiecte din patrimoniul 
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muzeului, acestea fiind realizate de muncitorii instituției, bineînțeles, după o 
documentare riguroasă. 

Anul următor, a fost anul Brâncovenilor, astfel că, nu puteam rata șansa de a 
aduce în atenția vizitatorilor, alte colecții ale muzeului, moștenirea, pe care dom-
nitorul Brâncoveanu a lăsat-o târgoviștenilor, expoziția prezentată, numindu-se 
„Moștenirea noastră brâncovenească”, dar, în anul 2015, organizatorii târgului au 
solicitat din nou expoziția „Școala de altădată”, care s-a bucurat de același succes.

În anul 2016, deși organizatorii au insistat să aducem din nou, sala de clasă, 
am hotărât, că trebuie să schimbăm ceva, și ne-am gândit să folosim băncile pen-
tru a reconstitui un scriptorium, astfel că, tema expoziției alese, a fost „Cartea de 
la manuscris la tipăritură”. Vizitatorii târgului au putut de această dată, să admire 
în cadrul expoziției manuscrise și carte veche (secolele XVII-XVIII), dar și călimări 
de brâu, ornamente tipografice și xilogravuri din colecțiile muzeului.

Totodată, au putut să pășească într-un scriptorium, unde, pe lângă faptul 
că au aflat informații despre modul în care se realizau cărțile manuscris în Evul 
Mediu, au putut să-și încerce talentele de caligrafi și miniaturiști, folosind instru-
mente și suporturi de altădată.

A urmat anul 2017, în care, s-au împlinit 165 de ani de la nașterea marelui 
dramaturg Ion Luca Caragiale. Având în vedere faptul că, unul dintre muzeele 
care intră în componența Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” 
Târgoviște este Muzeul Memorial Ion Luca Caragiale, am hotărât să promovăm 
în cadrul târgului, acest muzeu, mai puțin cunoscut. Expoziția foto-documentară 
„Lumea lui Caragiale” pe care am prezentat-o, a ilustrat lumea formată din perso-
najele lui Caragiale (Goe, Ionel, Cațavencu, Trahanache, Zoe, etc) o lume veselă, 
agitată și ridicolă, dar, care pare înfricoșător de actuală. Școala a fost o temă des-
tul de prezentă în opera scriitorului, astfel că, am putut folosi și de această dată, 
sala de clasă, reconstituind schița „Examenul anual”. 

Aceeași sală de clasă am folosit-o la un alt târg, la care am participat cu 
expoziția „Veșnicia s-a născut la sat” în care, pe lângă un interior tradițional local, 
am ilustrat și școala de altădată din mediul rural.

Trebuie să menționăm că, expoziția „Școala de altădată” organizată în anul 
2013, a stârnit interesul și altor organizatori de târguri de la centrul expozițional 
Romexpo, în același an, luna decembrie, dar și în anii următori, am fost invitați 
la alte târguri, precum:Târgul Cadourilor de Crăciun, Kidex, Print Sign și Raw 
Generation.

Putem spune că, toate expozițiile prezentate în cadrul târgurilor de la 
București, au fost vizitate și apreciate de un număr mai mic sau mai mare de vizi-
tatori, și suntem convinși că, numărul crescut al vizitatorilor din muzeele noastre 
în ultimii ani, se datorează și acestui mijloc de promovare. Mai mult decăt atât, 
participarea la astfel de târguri, poate fi benefică și pentru că ne poate ajuta să 
descoperim gradul de interes pe care-l are vizitatorul, în raport cu ceea ce, noi îi 
propunem, să descoperim cine este, cine poate fi și de ce ar veni să ne vadă. 
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Pe de altă parte, nu am putut să nu remarcăm interesul vizitatorilor pentru 
acest tip de expoziții, care le pot oferi mai mult decât o vizită, ele putând să gene-
reze trăirea unor experiențe, caz în care, vizitatorul nu mai este doar un simplu 
privitor, ci un participant la experiența muzeală.
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Târgul Internațional de carte Gaudeamus (2012)

  
Expoziția „Școala de altădată” (2013)

  
Expoziția „Moștenirea noastră brâncovenească” (2014)
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Expoziția „Școala de altădată” (2015)

  
Expoziția „Cartea de la manuscris la tipăritură” (2016)

Expoziția foto-documentară „Lumea lui Caragiale” (2017)
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ARMONIE ȘI CULOARE ÎNTR-O EXPOZIȚIE 
TEMPORARĂ – „FLORILE, CULORILE – EDIȚIA A II-A’’

Monica Cîrstea

Abstract: The exhibition project „Flowers, colours” had its second edition in 
March 2017. As the first edition of the project (2015) was very successful, we 
thought to a remake about the fascinating world of the flowers.
The first exhibition had as a starting point the educational project named „Floral 
and vegetal depictions on post cards from the beginning of the 20th century”. 
The educational project was initiated in order to present to the children the post 
cards, an ancient mean of rapid communication. We used just a small part of the 
rich post cards patrimony belonging to Prahova County Museum of History and 
Archaeology (those with floral and vegetal themes) as an occasion to tell some 
stories from the world of flowers and refer to a bit unusual subject for a history 
museum, a bit unexpected for the visitors also.
Our project raised again the interest of teachers and students of Carmen Sylva’s 
Art College in Ploiesti. This time 51 students participated (at the first edition 13 
students participated) and they were coordinated by teachers: Liliana Marin, 
Adrian Brăileanu, Cristina Galai, Rita Bădulescu and Iulia Ignat. Participating 
students were in the following grades: 6th B, 9th B, 9th Architecture, 10th B, 10th 
Architecture, 10th C Architecture, 10th Art, 11th B, 12th B and 11th Ceramics. 
Keywords: temporary exhibition, harmony and colour, flowers, educational pro-
ject, post cards.

Cuvinte cheie: expoziție temporară, armonie și culoare, flori, proiect educativ, 
cărți poștale.

Proiectul expozițional „Florile, culorile” a ajuns în anul 2017 la cea de-a II-a 
ediție, fiind expoziția lunii martie. Prima ediție a acestui proiect desfășurată în 
anul 2015, s-a bucurat de succes și astfel ne-am gândit să reluăm ideea și să reali-
zăm o nouă expoziție, având ca tematică lumea fascinantă a florilor. 

În anul 2015 prima expoziție a pornit de la proiectul educativ „Prezențe flo-
rale și vegetale în Cărți Poștale de la începutul secolului XX”. Proiectul a fost inițiat 
la momentul respectiv cu intenția de a readuce în atenția copiilor Cărțile Poștale, 
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vechi mijloc de comunicare rapid. Din bogatul patrimoniu al Cărților Poștale 
deținut de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova am folosit o mică 
parte din cele cu tematică florală și vegetală deoarece am dorit să ne oprim și 
asupra poveștilor din lumea florilor. Prin aceasta am vrut să schimbăm un pic 
tematica proiectelor educative și să abordăm un subiect care nu are legătură cu 
specificul unui muzeu de istorie și la care poate nu se așteaptă publicul vizitator. 
În același timp s-a valorificat o mică parte din patrimoniul muzeului, care poate 
altfel nu ieșea prea curând la lumină. De asemenea consider că trebuie să fim cre-
ativi și să căutăm să concepem proiecte cu tematici cât mai variate folosind între-
gul patrimoniu existent într-un muzeu pentru a atrage publicul iubitor de cultură.

În primă fază am reluat proiectul educativ în anul școlar 2016–2017, însă folosind 
o altă colecție de Cărți Poștale cu tematică florală și vegetală. Noua colecție a conținut 
37 de Cărți Poștale cu flori de măr, maci, garoafe, trandafiri, violete, panseluțe, crini, 
margarete, toate acestea făcând parte dintr-o colecție mai amplă ce a aparținut suro-
rilor Elena și Lucreția Nicoreanu din București. Cele două surori erau acum o sută 
de ani pasionate de Cărțile Poștale. Putem deduce pasiunea lor din bogata colecție, 
numeric vorbind și din paleta largă a acesteia. În patrimoniul Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova există o numeroasă colecție a surorilor Nicoreanu, 
achiziționată în anul 1995, colecție ce cuprinde Cărți Poștale ce reproduc orașe din 
România și Europa, flori, portrete, peisaje și monumente. Din însemnările găsite 
pe aceste Cărți Poștale aflăm că cele două surori erau colecționare, deoarece unii 
expeditori pe lângă mesajele scrise mai adăugau de exemplu: „Lica (Lucreția) dragă, 
pune și cartea asta poștală la colecția ta” sau „pentru colecția ta”. Pasiunea lor față de 
Cartea Poștală a început în perioada adolescenței și a continuat pe parcursul anilor, 
adică de la sfârșitul secolului al XIX-lea (cea mai veche Carte Poștală datând de la 
1900) și a continuat până în anii ’40 ai secolului XX. Toate aceste amănunte le putem 
afla din data de circulație a timbrelor și din însemnările regăsite. Vorbim despre 
o colecție strânsă în aproape jumătate de secol, într-o perioadă când aceste Cărți 
Poștale se aflau în plină glorie. Cartea Poștală a avut o importantă însemnătate în 
acea vreme, fiind una din metodele de comunicare la distanță rapidă și ieftină. 

Dacă în trecut Cartea Poștală, scrisă de mână, constituia o alternativă de 
comunicare cu cei dragi, astăzi tehnologiile moderne mult mai rapide și ușor de 
manevrat (telefonul, laptopul, tableta sau computerul) au dus la folosirea tot mai 
rară a Cărții Poștale.

Dezvoltarea Cărților Poștale a fost strâns legată de călătorii și în special, de 
turism. În prezent, oamenii și-au schimbat modul de a arăta familiei și prietenilor 
pe unde călătoresc, cauza fiind noile metode tehnologice. Dezavantajul acestora 
este că impresiile din aceste vacanțe se pierd, și nu le mai păstrăm precum cele 
lăsate de strămoșii noștri pe Cărțile Poștale.

Pe aceste documente de acum 50 sau 100 de ani poți remarca pe lângă ima-
ginile reproduse și scrisul caligrafic, ceea ce nu se mai întâmplă într-un secol XXI, 
când scrisul devine de-a dreptul ilizibil. Putem afirma că aceste Cărți Poștale vechi 
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sunt prețioase din două punte de vedere: pe de o parte, prin variatele imagini 
reproduse și pe de altă parte prin faptul că sunt mesagere ale cuvântului, acestea 
transformându-le în veritabile documente de epocă. În prezent, datorită acestor 
Cărți Poștale vechi putem reconstitui de exemplu vizual, arhitectura orașelor, 
lucru care peste ani nu se va mai putea realiza. Astăzi aceste cartoane frumos 
colorate, cu imagini diverse, sunt doar un hobby pentru pasionații de cartofilie, 
nemaifiind folosite pentru corespondență.

Revenind la proiectul nostru expozițional putem afirma că a stârnit din nou 
entuziasm din partea cadrelor didactice și a elevilor din cadrul Colegiului de Artă 
„Carmen Sylva” din Ploiești, vechii noștri colaboratori. De această dată au partici-
pat la proiectul expozițional 51 de elevi (la prima ediție fiind 13 elevi), coordonați 
de doamnele profesoare Liliana Marin, Adriana Brăileanu, Cristina Galai, Rita 
Bădulescu și Iulia Ignat. Implicați în proiect au fost elevi de la următoarele clase: 
a VI-a B, a IX-a B, a IX-a Arhitectură, a X-a B, a X-a Arhitectură, a X-a C Arhitectură, 
a X-a Plastică, a XI-a B, a XII-a B și a XI-a Ceramică. Tinerii artiști au realizat 76 de 
lucrări (la prima ediție fiind 31 de lucrări), dintre care 62 în acuarelă, linogravură, 
tuș, creion și 14 în ceramică. Sursa de inspirație a micilor artiști în lucrările lor au 
fost Cărțile Poștale de la începutul secolului XX din patrimoniul muzeului.

Expoziția a propus publicului să redescopere lumea fascinantă a florilor prin 
intermediul noii colecții de Cărți Poștale și a creațiilor elevilor.

Concluzii
Proiectul expozițional „Florile, culorile” a fost unul plin de armonie și culoare, 

iar tinerii artiști, folosind diferite tehnici ale artei plastice – acuarelă, linogravură, 
ceramică, tuș, creion, au pus în valoare florile atât de dragi tuturor și, care prin 
coloritul și mireasma lor, ne înfrumusețează viața.

Expoziția „Florile, culorile” a făcut parte din ciclul Expoziția lunii, vernisată la 
1 martie 2017, și a fost dedicată tuturor femeilor ca un prilej de bucurie. De aseme-
nea a marcat venirea primăverii, anotimp al renașterii naturii și implicit, a florilor. 

După succesul de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, expoziția 
„Florile, culorile” a devenit itinerantă, fiind deschisă la Muzeul Crama 1777, Valea 
Călugărească în perioada 7 aprilie – 8 mai 2017, și la Muzeul Conacul Bellu, Urlați în 
perioada 25 mai – 3 iulie 2017, unde s-a bucurat de apreciere din partea publicului 
vizitator care și-a exprimat părerea că ar vrea să achiziționeze unele lucrări.

Concluzionând, putem spune că un astfel de proiect educațional, finalizat cu 
o expoziție temporară în care lucrările micilor artiști au stat alături de obiectele 
patrimoniale, a fost un succes pedagogic și muzeologic deopotrivă, o întâlnire 
culturală a tinerilor de azi cu generațiile trecute, făuritoare de cultură.

Expoziția a fost mediatizată la postul național de radio România Actualități, 
la postul de televiziune Valea Prahovei, pagina de facebook a muzeului, în ziarele 
locale și ziarele on-line.
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Expoziție organizată la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
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Expoziție organizată la Muzeul Conacul Bellu, Urlați
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Expoziție organizată la Muzeul Crama 1777, Valea Călugărească
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ARMONIE ȘI CULOARE ÎNTR-O EXPOZIȚIE 
TEMPORARĂ „FLORILE, CULORILE – EDIȚIA A II-A”

Ioana Coșereanu, Teodora-Camelia Cristofor

Abstract: Romania is home is the title of the project financed by AFCN initiated 
and coordinated by the Museum “Casa Mureșenilor” Brașov, a national project, 
involving several cultural institutions from the localities of origin of the writers 
chosen by the requirements of the project, that is to say great Romanian per-
sonalities. and recognized outside Romania.
Keywords: project financed by A.F.C.N., cultural institutions, great Romanian per-
sonalities, writers

Cuvinte cheie:proiect finanțat de AFCN, instituții culturale, mari personalități 
românești, scriitori

România e acasă este titlul proiectului 
finanțat prin AFCN inițiat și coordonat de Muzeul 
„Casa Mureșenilor” Brașov, proiect de anvergură 
națională, în care au fost implicate mai multe 
instituții culturale din localitățile de origine ale 
scriitorilor aleși de cerințele proiectului, adică 
mari personalități românești consacrate și recu-
noscute în afara României. Astfel, preocupările 
proiectului s-au îndreptat către a ilustra și a face 
cunoscut mari personalități ale scrisului, din-
tre acelea a căror consacrare și notorietate au 
fost recunoscute în afara României. Partenerii 
naționali au fost Muzeul Județean Olt, Biblioteca 
Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I” 
și Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, 
iar pentru finalizarea itinerarului expozițional, 
Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia marcând astfel și aniversarea Centenarului 
Unirii Principatelor în inima României. Perioada de implementare s-a desfășurat 
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pe o perioadă de șase luni, ianuarie – noiembrie 2018, astfel încât intervalul de 
ședere a fiecărei expoziții să fie o lună pentru a putea permite desfășurarea verni-
sajelor, a atelierelor și a întâlnirilor cu elevii, chiar și pe timpul vacanțelor.

Proiectul „Romania e acasă” a constat așadar în derularea unui program 
expozițional amplu, de nivel național, cu caracter didactic distinct, dedicat unor 
personalități reprezentative ale culturii românești care s-au consacrat în afara 
țării și care provin, prin locul nașterii, din toate provinciile istorice ale României, 
precum: Ioan Petru Culianu, născut la Iași, Panait Istrati, născut la Brăila, Emil 
Cioran, din Rășinari-Sibiu, Eugen Ionescu din Slatina și Ștefan Baciu, poet născut 
la Brașov.

După etapa de documentare științifică, scopul a fost de a fi realizate cinci 
microexpoziții temporare-itinerante completate cu exponate ilustrative memo-
rial-documentare care au aparținut celor cinci personalități. Cu ocazia sărbă-
toririi Centenarului României Mari, proiectul își propune itinerarea celor cinci 
expoziții documentare – ilustrate reunite dedicate celor cinci mari personalități 
în fiecare dintre orașele în care funcționează instituțiile de cultura partenere (câte 
o microexpoziție timp de o lună la sediul fiecărui partener).

În ultima etapă a proiectului, cele 5 microexpoziții au fost reunite în una sin-
gură, și expusă în orașul Marii Uniri, Alba-Iulia, la Muzeul Național al Unirii, în peri-
oada premergătoare zilei de 1 Decembrie 2018. Pe perioada expunerii, fiecare par-
tener local a avut îndatorirea de a organiza minim două activități educaționale 
complementare/microexpoziției, adresate grupului țintă format din tineri cu vâr-
sta între 14 și 19 ani și având drept reper broșura tipărită în cadrul proiectului care 
indica tematicile subiectelor supuse dezbaterilor. 

Echipa de proiect și partenerii s-au folosit de strategia de promovare fixată 
în cadrul proiectului respectând calendarul evenimentelor și indicând sursele 
de informare vizate, folosind deopotrivă, instrumente clasice și moderne de 
comunicare, precum: comunicate și conferințe de presă, parteneriate media, 
materiale tipărite, site-uri de internet, rețele de socializare, pliante și impri-
mate. Anunțurile și datele privitoare la proiect au fost postate pe site-ul Muzeului 
„Casa Mureșenilor” Brașov și pe site-urile partenerilor. Proiectul a fost promovat 
în județele Brașov, Iași, Brăila, Olt, Sibiu, Alba prin transmiterea comunicatelor 
de presă și a anunțurilor publicitare la redacțiile ziarelor locale și ale posturilor 
radio, TV locale și centrale, dar și prin interviuri ample susținute de muzeograful 
responsabil, pentru fiecare eveniment public.

Calendarul expozițional a început în luna mai 2018 la fiecare dintre instituțiile 
participante și s-a deschis cu microexpoziția dedicată personalității locale, după 
care a fost inițiată itinerarea acestora între coparticipanți.

Prin materialul care urmează ilustrăm momente legate de patru dintre 
expozițiile itinerante și impactul pe care l-a avut asupra publicului țintă, reflectat 
atât prin vernisajele expozițiilor foto-documentare cât și prin atelierele – lecție 
practicate. Tematica acestor ateliere este legată de fiecare personalitate ilustrată, 
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subiectele au fost fixate și tipărite în pliatul proiectului pentru a fi la îndemâna 
fiecărui muzeograf – coordonator. Astfel, elevii participați au fost nevoiți să se 
familiarizeze cu tematica propusă pentru a putea răspunde la cerințele subiec-
telor abordate. Iată câteva exemple, precum: elevii vor compune două catrene 
în care își descriu propriul oraș în maniera de lucru a poetului Ștefan Baciu, por-
nind de la lucrările de proză fantastică lui Petru Culianu muzeograful propune 
participanților redactarea unui text SF, după înmânarea unui fragment printat din 
piesa, Lecția, lui Eugen Ionescu, elevii sunt invitați să rescrie un dialog în stilul 
specific dramaturgului sau având drept model textul Neranțula de Panait Istrati, 
drept pentru care elevilor li se cere să povestească în scris, spre exemplu cum 
s-au îndrăgostit pentru prima dată ori să-și imagineze cum este să fii îndrăgostit, 
iar în cazul lui Emil Cioran, după alegerea și lecturarea unui text semnat de autor, 
Scrisoare către cei de-acasă, elevii se grupează în echipe de câte doi și fiecare își 
scrie câte o scrisoare luând drept reper conținutul textului eseistului. Întâlnirile 
cu elevii dornici de literatură au avut loc pe toată perioada vacanței de vară, cola-
borarea fiind deosebită cu același grup de elevi de liceu aparținând claselor a IX 
a și a X a și o clasă de a IV, elevi care au realizat desene ilustrative cu subiecte 
desprinse din lectura mai multor opere literare ale autorilor cuprinși în proiect. 
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Aspecte din cadrul expozițiilor
Expoziția Ioan Petru Culianu

– vernisaj 14 mai 2018 –

   

Atelier 1 Ioan Petru Culianu:
Pornind de la lucrările de proză 
fantastică ale lui Petru Culianu, 
muzeograful îndrumă elevii la scrierea 
unui text SF sau ilustrare grafică după 
proza fantastică a aceluiași autor.
Au participat elevi de la Liceul Teoretic 
„Miron Costin” din Iași.

Atelier 2 Ioan Petru Culianu:
Desene cu personaje inspirate din proza 
lui I.P.Culianu

Autor Paraschiv Bogdan: Maimuța, mereu îl 
ajută pe Vadlin cu banane și apă. Vadlin are 
magia de a zbura și a transforma obiecte în 
ființe. Vadlin în fiecare colț al planetei sale 
găsește mereu o maimuță sau o ceașcă 
care îl agită.
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Expoziția Ștefan Baciu 
– vernisaj 18 iunie 2018 – 

 

Atelier Ștefan Baciu

Pentru acest atelier, elevii au avut temă compunerea a două catrene în care trebuiau să 
descrie propriul oraș în maniera de lucru a poetului Ștefan Baciu.

De clopote-n zori se trezește cartierul
În zilele mari de sărbătoare
Mașini și oameni se plimbă încetul
Pe strada lui Ștefan cel Mare.

Un oraș ridicat pe șapte coline
Un palat în inima-i se-nalță

O grădină vie abia de mai poate
Să nu se topească de-atâta mulțime.

Mădălina
Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași
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Expoziția Emil Cioran
– vernisaj 23 iulie 2018 – 

 

 
Atelier Emil Cioran

Pentru atelierul Emil Cioran, după alegerea unui text semnat de autor, Scrisoare către 
cei de-acasă, elevii se grupează în echipe de câte doi și fiecare își scrie câte o scrisoare 
luând drept reper conținutul scrisorii eseistului.

Dragă prietene
Cu părere de rău vreau să te informez că nu-ți pot împrumuta suma cerută de tine pen-

tru că zilele trecute am avut un accident de mașină și mi s-a stricat Dacia, iar mecanicul mi-a 
spus că va costa mult reparația acesteia. Chiar îmi pare rău că nu te pot ajuta, iar ca să mă 
revanșez te invit la o cafea la mine acasă să mai discutăm și noi pentru că nu ne-am auzit 
de multă vreme. 

Te salut, colegul tău, Armando
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Expoziția Eugen Ionescu
– vernisaj 27 august 2018 – 

 

Atelier Eugen Ionescu

Elevii participanți la proiect au primit un 
fragment printat din piesa Lecția aparținând 
scriitorului Eugen Ionescu și au fost invitați 
să rescrie un dialog în stilul specific al 
dramaturgului.

– Bună ziua, domn’ profesor!
– Bună ziua, sper că nu ai așteptat mult! 
– Nu, domn’ profesor, chiar m-am grăbit să ajung mai devreme! Sunt tare nerăbdător 

să încep!
– Foarte bine. Se vede după privirea ta că ești un elev dornic de carte! Îți voi adresa 

câteva întrebări pentru a vedea la ce nivel de cultură te afli. Care este capitala României?
– București, domn’ profesor.
– Foarte bine. Dar anul, câte zile are?
– 365, domn’ profesor.
– Și anul bisect?
– 366.
– Foarte bine. În felul acesta vei lua bacul cu siguranță!” 

(autori: Sandu și Dragoș) 
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Expoziția Panait Istrati
– vernisaj 1 octombrie 2018 -

Pentru atelierul Panait Istrati, elevii au primit un text printat din proza Neranțula și 
plecând de la acesta li s-a cerut să povestească în scris cum a fost când s-au îndrăgos-
tit prima dată. Dacă acest eveniment nu se întâmplase, elevii au trebuit să-și imagineze 
acest moment.

Era o zi friguroasă de iarnă, mai exact 26 ianuarie 2018. După școală am ieșit pe Bahlui 
cu o fată Alexandra și doi băieți, Robert și Dragoș. Ne-am jucat toți în zăpadă ore în șir, deși 
era extrem de frig și eram toți 4 înghețați.

După ce ne-am distrat, am hotărât să mergem în casă. Dragoș a condus-o pe Alexandra, 
iar Robert pe mine. Din aceea zi a început o relație frumoasă între mine și Robert, deoarece 
noi ne plăceam dinainte, iar ziua aceea a declanșat totul.

(autor: Roxana)
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DOUĂ PROGRAME DE EDUCAȚIE MUZEALĂ 
DEDICATE COPIILOR DE ETNIE ROMĂ

Brîndușa Ilie

Abstract: Besides other museum education program, organized with local part-
ners, the passed school year we focused our attention on a collaboration with 
a more reserved segment in the regional cultural landscape choosing to work 
together with Gypsy children. The option was coming naturally, as a result of 
other approaches for different teaching purposes in previous years. So I thought 
two projects with many common points for the Gypsy children who live in rural 
and urban areas: „Sutesti between tradition and topicality” in collaboration 
with the Secondary School from Sutesti and „Through Culture, closer to the 
children from Lacu Dulce neighborhood” in collaboration with Multifunctional 
Social Centre. The subject of these protocols is the interinstitutional collabora-
tion in the direction of social inclusion, increasing life expectancy and the qual-
ity of life due to training of disadvantaged people in Brăila county, increasing the 
standard of social cohesion and improving the results of minors and their social 
integration. The beneficiaries are underprivileged people, especially Gypsy 
children coming from low-income families without the possibility of expressing 
rights and fulfilling the obligations to children taking into account their superior 
interest.
Keywords: Gypsy children, social integration, interinstitutional collaboration, 
local partners, ethnoidentity

Cuvinte cheie: copii de etnie romă, integrare socială, colaborare 
interinstituțională, parteneri locali, etnoidentitate

Pe lângă alte programe de educație muzeală organizate cu parteneri locali, 
anul școlar trecut ne-am concentrat atenția asupra unei colaborări cu un seg-
ment mai rezervat în peisajul cultural regional, alegând să conlucrăm cu copiii de 
etnie romă. Opțiunea a venit în mod natural, ca urmare a altor apropieri în diferite 
scopuri didactice în anii anteriori. Astfel am gândit două proiecte cu multe puncte 
comune pentru copii de etnie romă din mediul rural și urban: „Șuțești între tradiție 
și actualitate / Șuțești maskar tradicia vi somvaxutnipen”, în colaborare cu Școala 
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Gimnazială din comuna Șuțești și „Prin Cultură, mai aproape de copiii din Lacu 
Dulce”, în parteneriat cu Centrul Social Multifuncțional din Brăila. Obiectul aces-
tor protocoale îl reprezintă colaborarea interinstituțională în direcția incluziunii 
sociale, creșterea speranței de viață și a calității vieții datorită instruirii și formării 
persoanelor defavorizate din județul Brăila, creșterea gradului de coeziune soci-
ală și îmbunătățirea rezultatelor obținute de minori și integrarea socială a aces-
tora. Beneficiarii sunt persoanele defavorizate, în special de etnie romă, cu pre-
cădere copiii proveniți din familii cu venituri reduse, fără posibilitatea exercitării 
drepturilor și îndeplinirii obligațiilor față de copii ținând seama cu prioritate de 
interesul superior al acestora.

Centrul Social Multifuncțional din orașul Brăila este un proiect al Fondului 
Român de Dezvoltare Socială, al Primăriei Brăilei și al Grupului de inițiativă con-
stituit de comunitatea de romi din cartierul Lacu Dulce. În cadrul acestui cen-
tru, comunitatea de romi beneficiază gratuit de servicii de educație sanitară și 
de cursuri în vederea creșterii gradului de instruire al elevilor romi. Proiectul 
urmărește îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate, inclusiv a celor 
de etnie romă, prin creșterea ofertei de servicii sociale acordată de administrația 
publică locală. Misiunea centrului este de a preveni abandonul școlar, dar și a 
instituționalizării copiilor, asigurarea unor activități de îngrijire, educare, recre-
ere-socializare; activități de informare și de relaționare active cu familiile și 
membrii comunității în cadrul consilierii sociale; educație sanitară și dezvoltarea 
deprinderilor de viață independentă.

Școala Gimnazială Șuțești se află în comuna cu același nume, în partea cen-
tral-vestică a județului Brăila, pe malul drept al râului Buzău. La ultimul recensă-
mânt efectuat în anul 2011, aproximativ o treime din populația comunei s-a decla-
rat de etnie romă. Prezența acestei etnii în zonă se explică prin faptul că în anul 
1835, prințul Costache Grigore Șuțu aducea la conacul din localitate în jur de 100 
țigani robi, cei mai mulți dintre ei fierari, rotari și cărămidari. În plus, atmosfera 
la conac era întreținută de un număr mare de muzicanți-lăutari, care aduc cu ei 
cântece și obiceiuri specifice etniei.

Proiectul „Șuțești între tradiție și actualitate / Șuțești maskar tradicia vi 
somvaxutnipen” a început cu vizitarea expoziției de bază și a expozițiilor tem-
porare găzduite de Secția Etnografie, elevii familiarizându-se cu spațiul muzeal 
și dobândind cunoștințe legate de istoricul secției, al clădirii și al patrimoniului 
muzeal. Viziunea de ansamblu care a început să se contureze a fost întregită prin 
vizionarea de filme documentare din arhiva muzeului. În aceeași zi am organizat 
și un atelier de cusut puncte bătrânești pe etamină, folosind ca model o ie din 
zona Câmpiei Brăilei. Elevii au primit explicații despre elementele care definesc 
această piesă de port: altiță, încrețuri, râuri, cromatică, dar și despre borangic și 
creșterea viermilor de mătase în perioada interbelică în satele brăilene.

În vacanța de vară am avut două întâlniri pe teren, în comunitate, mergând în 
vizită la o țesătoare, un apicultor, un lăutar și un fierar, ultimii doi de etnie romă. 
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Pentru elevi a fost prima dată când au văzut un război de țesut sau un atelier de 
fierărie, având ocazia să observe cum se realizează o potcoavă și cum se potcovesc 
caii. Apicultorul, unul dintre cei mai în vârstă locuitori din comunitate, inginer de 
profesie, a scris o amplă monografie a comunei, foarte bine documentată. Emoția 
descoperiri de către elevi a unei regine printre miile de albine ale stupului, obser-
varea părților de rame căpăcite dar și degustarea mierii polifloră și de salcâm au 
făcut din cercetarea la fața locului un moment deosebit. Una dintre zilele cele mai 
încărcate de afectivitate a avut loc în casa familiei de lăutari, unde am întâlnit trei 
generații de muzicanți: bunic, fiică și nepoată, elevă a Școlii Gimnaziale Șuțești. 
Bătrânul, unul dintre cei mai cunoscuți lăutari din sat, ne-a povestit despre rolul 
pe care-l avea în cadrul ceremonialului nunții și cât de solicitat era la horele care 
aveau loc duminica.

Lunile de toamnă au fost dedicate unor ateliere de creație literară având ca 
temă „Sfântul Andrei în tradiția populară” și pictură pe sticlă, fiecare încercând să 
reprezinte aspecte din satul în care locuiesc. Rezultatele acestor activități prac-
tice au fost expuse în școală, în cadrul unei expoziții temporare. Cu atât mai mult 
a fost binevenit acest mod de exprimare plastică, având în vedere că anual unii 
elevi participă la diferite concursuri județene și naționale organizate de inspec-
toratele școlare, diplomele și premiile primite fiind o răsplată a talentului lor. În 
săptămânile care preced sărbătorile de iarnă, în luna lui Undrea, elevii s-au docu-
mentat în familie despre obiceiurile de iarnă specifice zonei, prezentând la școală 
informații culese despre cetele de copii care mergeau în anii 70 la colindat, în 
sat și despre cum erau primiți colindătorii în fiecare gospodărie. Au descoperit o 
lume a copilăriei bunicilor lor pe care nu o cunoșteau, cu mult diferită de realita-
tea actuală. 

La început de Nou An, colegele mele de la departamentul restaurare-conser-
vare din cadrul Secției Etnografie au susținut o oră de educație muzeală despre 
Tehnici de restaurare și Metode de conservare ale unei ii. Astfel, elevii au primit 
referințe despre pregătirea pieselor pentru depozitare, investigații, organizarea 
de expoziții, restaurare, cercetare, fotografiere, filmare, tratamente preventive. 
Păstrarea patrimoniului muzeal este determinată de condițiile atmosferice ale 
clădirii: iluminat, compoziția gazoasă a aerului, temperatură și umiditate. Piesele 
etnografice sunt complexe, atât din punct de vedere al materialelor componente, 
cât și din perspectiva tehnicilor folosite pentru realizarea lor. Acestea conțin 
materiale organice și anorganice, iar din cauza diversității componentelor neo-
mogene ale obiectelor, păstrarea și conservarea lor întâmpină probleme diferite. 

La sfârșitul lunii februarie l-am sărbătorit pe Logodnicul Păsărilor, realizând 
păpușa Dragobete și completând rebusuri sau găsind noțiuni de vocabular care 
ilustrează patrimoniul imaterial din acest areal. La câteva zile distanță de Mărțișor, 
am prezentat elevilor legenda Dochiei și a firului împletit; unul dintre cele mai 
așteptate ateliere practice a fost legat de confecționarea de mărțișoare din fetru, 
pe care le-au oferit în familie. De 47 ani, la începutul lunii aprilie, este sărbătorită 
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Ziua Internațională a Romilor. În țara noastră, ziua de 8 aprilie este declarată 
Sărbătoarea etniei romilor din România. La școală, elevii au marcat această zi 
în programul „Tradiție și continuitate – O RROMANO THE MUTNO DIVES”: a fost 
prezentată semnificația aceste zile, s-a cântat imnul „Gelem, gelem”, iar un grup 
de copii a dansat pe muzică tradițională romanes. În luna mai ne-am întâlnit la 
muzeu pentru Hârdelezi, cea mai importantă sărbătoare a rromilor spoitori și 
rudari, care se desfășoară la o săptămână după Paștele ortodox sau de Înălțarea 
Domnului. Elementul principal al ritualului este sacrificarea mielului: acesta este 
sacrificat pentru însănătoșirea unui membru din familie, pentru protecția fami-
liei de necazuri și boli, sau se taie câte un miel pentru fiecare copil spre binele și 
protecția acestuia. Se crede că mielul trebuie să vină de bunăvoie la sacrificat, 
de aceea se angajează un lăutar care să-i cânte și să-l facă să vină singur și să 
îngenuncheze în locul unde urmează să fie tăiat. În ultima etapă a derulării pro-
iectului, în luna iunie, „De ziua copilului, cei mici vorbesc despre bunici”; pentru 
că deja cunoscuseră munca de cercetare pe teren ca urmare a discuțiilor purtate 
cu oameni cunoscuți din sat, și-au întrebat bunicii despre cum învățau la școală 
în urmă cu cincizeci de ani, cum a afectat colectivizarea fiecare familie în parte și 
cum li s-a schimbat viața în comunitate după revoluția di 1989. 

La câteva activități am reunit și participanții la proiectul „Prin Cultură, mai 
aproape de copiii din Lacu Dulce”, oferindu-le șansa minorilor dintr-o zonă defa-
vorizată, care trăiesc oarecum izolați, în mica lor comunitate, să cunoască alți 
copii de etnie romă. Dacă la început erau mai rezervați, mai ales că primele întâl-
niri au avut loc în comuna Șuțești, când am stat de vorbă cu membrii comunității 
locale, reuniunile succesive ale celor două proiecte au reușit să-i apropie, produ-
cându-se un schimb informațional și cultural. Mai mult, la sfârșitul primului an 
de colaborare, responsabilii Centrului au avut inițiativa de a expune pe simeze o 
expoziție fotografică care surprinde diferite momente din timpul derulării celor 
două proiecte.
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Ansamblul de dansuri din comuna Șuțești, județul Brăila

De Dragobete, la Centrul Social Multifuncțional din zona Lacu Dulce
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Reunirea celor două proiecte în comuna Șuțești, județul Brăila
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VACANȚA LA MUZEU – 2018

Mihaela Ioniţă

Abstract: The educational program “Vacation to the museum” held in the 
Museum “House of Târgoveț from the XVIII-XIX centuries” in Ploiești, has reg-
istered a real success this year, the workshops and activities organized by the 
museum specialists have attracted, this time, both children from city   and 
county.
Keywords: educational program, museum, children, summer vacation

Cuvinte cheie: program educational, muzeu, copii, școală de vară

Programul educațional „Vacanța la muzeu” desfășurat în cadrul Muzeului 
„Casa de Târgoveț din secolele XVIII-XIX” din Ploiești, a înregistrat și anul acesta 
un real succes, atelierele și activitățile organizate de specialiștii muzeului au atras 
și de această dată, atât copii din oraș, cât și din județ.

Încă din timpul anului școlar, părinții copiilor s-au interesat, la muzeu, de 
acest proiect educațional.

Mediatizarea evenimentului s-a făcut prin mijloace media, rețelele de socia-
lizare Facebook, Whatsapp, dar și prin postarea directă a afișului la avizierul stra-
dal al muzeului.

Înscrierile copiilor s-au făcut telefonic sau direct la sediul muzeului, unde cei 
interesați, au primit toate informațiile cu privire la desfășurarea atelierelor.

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni consecutive, în peri-
oada 3 –13 iulie 2018, între orele 9,30 – 11,30. La activitățile propuse de noi s-au 
înscris 22 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani.

Zilnic au fost prezenți în jur de 16–18 copii, cu excepția a două zile, când am 
avut plăcerea de a lucra, în plus, cu copii de la Școala și Grădinița Particulară 
„Spectrum” din Ploiești.

Atelierele s-au desfășurat pe terasa laterală din curtea muzeului într-un cadru 
natural, pe acorduri muzicale adecvate vârstei copiilor.

Pentru desfășurarea în bune condiții a atelierelor, muzeul a achiziționat 
următoarele materiale: 5 metrii de etamină, ață mouline diferite culori, ace de 
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cusut cu urechi lungi și fără vârf, tuburi de culori acrilice, pensule mici și medii 
pentru pictat, foarfece de tăiat cu lamele ondulate, cartoane colorate, sfoară 
medie, lipici, paste tip pene, bețișoare tip frigărui, rondele din lemn de salcâm și 
lut alb pentru a fi ușor de pictat.

Încă de la început, ne-am propus ca fiecare atelier să înceapă cu o poveste, 
poveste legată de unul din materialele complementare folosit în cadrul atelieru-
lui respectiv. Astfel copiii au ascultat povestea pânzei, a salcâmului, a bumbacu-
lui și a culorilor, dar și povestea prelucrării lutului.

Pentru ai obișnui pe copii cu spațiile expoziționale și cu meseria de muze-
ograf, i-am lăsat pe ei, zilnic, să prezinte muzeul într-un scurt ghidaj (maxim 15 
minute), considerând că astfel vor fi mai atenți și mai competitivi, fapt ce s-a și 
adeverit, ajungând ca la finalul proiectului să cunoască foarte bine prezentarea 
muzeului.

În cadrul primului atelier desfășurat marți, copiii au confecționat un semn 
de carte. După ce l-au croit, cu ajutorul foarfecilor cu tăișul ondulat, copiii mai 
mari au cusut diverse modele, folosind ața mouline. Copiii de vârstă mică, care nu 
știau să coase și din dorința noastră de ai proteja, i-am lăsat să picteze pe etamină 
cu culori acrilice și să-și scrie numele pe semnul de carte.

Atelierul de miercuri a fost destinat artei modelajului în lut. Copiii au mode-
lat podoabe pentru mame, acestea constând în biluțe de diferite dimensiuni, pe 
care le-au înșirat pe bețișoare din lemn. Astfel biluțele au căpătat orificii pentru a 
putea fi înșirate pe un șnur, iar după uscare acestea au fost pictate de copii.

Atelierul de joi, a o constat în pictarea pe rondele din lemn de salcâm. 
După ce le-am povestit copiilor de unde provine lemnul și cu câtă greutate l-am 
achiziționat și prin câte procese de transformare a trecut până să ajungă la forma 
pe care o aveau ei pe masă, copiii au lucrat cu mai mult respect față de acesta. 
Tema a fost la liberă alegere, dar majoritatea au pictat chipul mamei, îngeri, 
fructe și fluturi.

Pentru atelierul de vineri am pregătit tablouri pe pânză. De această dată 
tema a fost impusă și au avut de realizat imaginea Muzeului „Casa de Târgoveț. 
Pânza pictată a fost prinsă pe carton colorat, perforat la un cap și cu ajutorul unei 
sfori s-a format agățătoarea tabloului.

Atelierele s-au repetat în săptămâna următoare, iar ultima zi a proiectului 
„Vacanța la muzeu” s-a încheiat cu o petrecere. Toate lucrările realizate în cadrul 
atelierelor au fost luate acasă de copii, ca amintire și pentru a fi admirate de 
membrii familiei.

În concluzie, putem spune că proiectul a avut un real succes în rândul copiilor 
care și-au petrecut două săptămâni din vacanță într-un mediu plăcut, și-au dez-
voltat abilitățile practice, și-au făcut prieteni noi, au învățat lucruri interesante, 
iar la final și-au exprimat dorința de a reveni și anul viitor.
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MUZEUL VINE ȘI LA TINE! 

Corina Iordan

Abstract: Since 2013, the Teleorman County Museum has unrolled a program of 
museum pedagogy for the students and the teachers from the villages, entitled 
“Museum comes to you!”. 
The program is pursuing to extend the access of the students from the Teleorman 
county villages to the culture, as well as to realize a direct connection between 
the museum specialists and the teachers from the rural localities. Additionally, 
the “Museum comes to you!” program is pursuing to draw to the museum the 
children and the young people from the rural localities and to make known to 
them, through a variety of activities, the local history’s values such as popular 
traditions from the Teleorman county.
Keywords: museum, museum pedagogy, school, students, culture, history, popu-
lar traditions.

Cuvinte cheie: muzeu, pedagogie muzeală, şcoală, elevi, cultură, istorie, tradiţii 
populare.

Programul de pedagogie muzeală „Muzeul vine și la tine!” a fost lansat de 
Muzeul Județean Teleorman în anul 2013 şi s-a „născut” în urma unei analize 
făcută publicului muzeului, în principal a categoriilor de proveniență a acestuia. 
Analiza a fost realizată prin sondaje şi organizarea a două focus grupuri. Acestea 
au relevat faptul că publicul cel mai puțin prezent în muzeu este cel din mediul 
rural. Principalele cauze invocate au fost: „distanța prea mare”, „nu ne pune 
Primăria la dispoziție microbuzul școlar”, „lipsa resurselor financiare”, „lipsa tim-
pului liber”.

Pornind de la aceste considerente, am stabilit că principalul obiectiv al pro-
gramului să vizeze extinderea accesului la cultură al elevilor din satele şi comu-
nele teleormănene precum şi realizarea unei legături directe între specialiștii din 
muzeu şi învățătorii şi profesorii din localitățile rurale. Totodată, prin programul 
„Muzeul vine și la tine!” am urmărit să atragem către muzeu copii şi tinerii din 
mediul rural şi astfel să le facem cunoscute, prin diferite tipuri de activități, valo-
rile istoriei locale precum şi tradițiile populare din zona Teleormanului.
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Întrucât copiii din mediul rural pot ajunge cu greu la muzeu, ne-am propus 
ca specialiștii Muzeului Județean Teleorman să meargă în unitățile de învățământ 
din satele şi comunele din județ unde să susțină, pe parcursul anului școlar, pro-
iectele noastre de educație muzeală.

Derularea proiectului a fost stabilită a se desfășura în două etape: una în 
muzeu, iar cealaltă în unitățile de învățământ. 

Prima etapă a fost legată de pregătirea şi promovarea evenimentului. Aceasta 
a presupus: 

– lansarea proiectului către unitățile de învățământ din județ şi prezentarea 
temelor propuse (15 septembrie);

– stabilirea unei date limită de înscriere (15 octombrie) prin intermediul unei 
fișe de înscriere tip;

– programarea școlilor în funcție de tematica aleasă şi de ordinea înscrierilor;
– încheierea de parteneriate educaționale între muzeu şi unitățile de 

învățământ;
– stabilirea, documentarea şi pregătirea materialelor necesare desfășurării 

activităților;
– deplasarea la unitățile de învățământ.
Cea de-a doua etapă, derulată în cadrul școlilor, a cuprins: 
–prezentarea muzeului şi a programelor educaționale (prezentare 

PowerPoint);
–prezentarea temei manifestării, informații de specialitate legate de temă 

(prezentare PowerPoint); 
–demonstrații practice sub forma unor ateliere de lucru.
În ceea ce privește temele propuse în cadrul programului „Muzeul vine și la 

tine!”, am stabilit un număr de 8 proiecte de pedagogie muzeală, desfășurate, 
câte unul pe lună, în perioada noiembrie – iunie, care să vizeze lecții şi ateliere 
legate de obiceiuri şi tradiții populare teleormănene. Este vorba de: Meşteşuguri 
populare uitate (noiembrie), Credinţele populare despre vreme şi timp (decem-
brie), Şezătoarea de altădată (ianuarie), Cum se îmbrăcau bunicii noştri (februa-
rie), Tradiţii populare de primăvară (martie), Tradiţii de Sfintele Paşti (aprilie), 
Sărbătorile verii în tradiţia populară (mai), De la bobul de grâu la pâine (iunie).

Meșteșuguri populare uitate – este un proiect prin care am urmărit să adu-
cem în atenția copiilor o serie de ocupații identitare zonei Teleormanului precum 
şi redescoperirea tradițiilor populare românești. În cadrul acestei teme sunt pre-
zentate vechi meșteșuguri populare care astăzi aproape au dispărut: torsul şi 
țesutul, cojocăritul, tăbăcitul, prelucrarea lemnului şi a fierului. Totodată, cei mici 
sunt inițiați în arta realizării de țesături la gherghef, tors, şi cusut, aceste îndelet-
niciri străvechi fiind reînviate, cu această ocazie, în cadrul unor ateliere de lucru 
care întregesc partea teoretică (foto 1).

Credințele populare despre vreme şi timp – prin acest proiect am încercat să 
explicăm elevilor însemnătatea în viața oamenilor atât a „calendarului popular” 
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(care indică, prin datele sărbătorilor și obiceiurilor, timpul optim pentru arat și 
semănat, pentru formarea și desfacerea turmelor, pentru urcarea și coborârea 
oilor de la munte, zilele favorabile sau obligatorii anumitor ritualuri gastronomice 
sau culegerii plantelor de leac, pentru pețit și logodit, pentru pomenirea moșilor 
și strămoșilor, pentru aflarea ursitei), cât și a „calendarului religios” (unde fiecare 
zi a săptămânii este închinată, în serviciul liturgic, pomenirii unora dintre persoa-
nele sau momentele de seamă ale istoriei sfinte, toate în directa legătură cu per-
soana și cu activitatea Mântuitorului). În cadrul acestui proiect am realizat împre-
ună cu copiii mici experimente legate de aflarea stării vremii într-un an folosind o 
veche tradiție și anume, cea a „foilor de ceapă” (foto 2).

Șezătoarea de altădată – este un proiect prin care am dorit să prezen-
tăm elevilor unul dintre obiceiurile românești referitoare la muncă și anume: 
șezătoarea sau claca (desfășurată în toată plenitudinea ei până târziu, prin anii 
’60, aceasta se constituia într-o adevărată instituție socială și era o formă de întra-
jutorare comunitară, dar și un loc de petrecere plăcută a timpului în zilele lungi 
de iarnă, de derulare a unor obiceiuri și de învățare a deprinderilor de viață și de 
muncă). În cadrul acestui proiect am organizat împreună cu copiii șezători în care 
am desfășurat o serie de obiceiuri specifice: am cusut, am curățat porumb, am 
cântat și am spus ghicitori (foto 3).

Cum se îmbrăcau bunicii noștri – proiect prin care am urmărit să marcăm 
însemnătatea portului popular și rolul pe care acesta îl deține în existența omului. 
Alături de informațiile de specialitate, copiii au fost învățați, în cadrul atelierului 
de lucru, să realizeze păpuși din ațe, să le confecționeze costume populare și să 
realizeze colaje din materiale textile reprezentând portul tradițional teleormă-
nean (foto 4).

Tradiții populare de primăvară – este un proiect în cadrul căruia am prezen-
tat elevilor datini și tradiții de primăvară din zona Teleorman (mărțișorul, legenda 
Babei Dochia, sărbătoarea celor 40 de sfinți care a generat sărbătoarea populară 
românească a Mucenicilor, sărbătoarea Blagoveșteniei) și am realizat împreună 
cu copiii mărțișoare (foto 5).

Tradiții de Sfintele Paști – este un proiect prin care am explicat elevilor 
semnificația religioasă a celei mai mari sărbători a creștinătății, Învierea Domnului 
precum și obiceiurile și tradițiile populare legate de sărbătoarea Paștelui. În 
cadrul acestui proiect am derulat un atelier de încondeiat ouă (foto 6).

Sărbătorile verii în tradiția populară – prin acest proiect ne-am propus să 
aducem în atenția copiilor o serie de tradiții și obiceiuri populare legate de două 
mari sărbători ale verii: Rusaliile (Moșii de Vară, Spălatul pe Picioare, Călușul) 
și Drăgaica (Sânzienele, Sânpetru de vară). În cadrul acestei teme, alături de 
informațiile de specialitate oferite elevilor, am experimentat „obiceiul spălării 
picioarelor” practicat în ziua de Rusalii (foto 7).

De la bobul de grâu la pâine – proiect prin care am urmărit să prezentăm 
elevilor tradițiile și obiceiurile teleormănene legate de grâu și pâine (foto 8). 
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Deplasarea specialiștilor muzeului cu materiale educaționale specifice, deri-
vate din patrimoniul existent în muzeu, cu tehnologie modernă de videoproiecție, 
totul dublat cu metode educaționale moderne și interactive, bazate pe participa-
rea elevilor la actul educațional, a constituit o premieră fără precedent în mediul 
de implementare a proiectului. Copiii au fost extrem de încântați de proiect, iar 
muzeul a primit numeroase solicitări de reluare a temelor. 

Succesul programului de pedagogie muzeală „Muzeul vine și la tine!” poate 
fi măsurat și prin numărul de unități școlare participante în cei șase ani de deru-
lare a proiectului. Dacă în anul 2013 s-au înscris în cadrul programului 8 școli din 
mediul rural, în 2018 numărul lor s-a triplat.

Ceea ce ne-a surprins și mai mult în derularea proiectului a fost implicarea 
cadrelor didactice și a elevilor care s-au pregătit, la rândul lor, pentru temele 
propuse. Lecțiile și atelierele noastre au fost completate cu desene tematice, 
programe artistice, îmbrăcăminte adecvată temei propuse (costume populare), 
obiecte și fotografii din arhiva părinților, preparate culinare (mucenici, colăcei, 
colărez) (foto 9).

În concluzie, după șase ani de derulare a proiectului „Muzeul vine și la tine”, 
am reușit:

– facilitarea accesului elevilor din mediul rural la programe de educație 
muzeală;

– dezvoltarea abilităților profesorilor în domeniul metodelor nonformale de 
lucru cu elevii;

– dezvoltarea interesului celor implicați în procesul educațional pentru 
metode alternative de învățare; 

– realizarea de legături directe între specialiștii muzeului și cadrele didactice;
– îmbogățirea bazei materiale a școlilor cu materiale didactice noi care vor 

putea fi folosite (caiete de lucru, CD cu prezentări PowerPoint create în cadrul 
acestui program);

– reînvierea datinilor și tradițiilor populare;
– stârnirea interesului și a dorinței copiilor de a vizita muzeul; 
– vizitarea muzeului alături de părinți și cadre didactice.
Acest ultim punct, vizitarea muzeului de către copiii din mediul rural alături 

de părinți și cadre didactice, în urma vizitelor noastre în mediul lor, a constituit 
și constituie reușita proiectului nostru. Ulterior vizitelor la muzeu, o parte dintre 
cadrele didactice și elevii lor ne-au trimis desene cu ceea ce i-a impresionat pe 
cei mici la Muzeul Județean Teleorman. Desenele lor au făcut în anul 2014, în luna 
aprilie, obiectul expoziției tematice „Muzeul văzut prin ochii copiilor” (foto 9).

Concluzionând, putem spuse că muzeul este o însemnată resursă de învățare, 
un suport didactic şi o modalitate de dezvoltare a unei prietenii de durată între 
școală/copii şi muzeu.
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100 DE FILE DE ISTORIE DIN CARTEA UNIRII

Doinița Mariana Chircu,  
Sorina Ștefania Matacă,  

Florina Diaconu

Abstract: This article presents the cultural project 100 history pages from the 
Book of Union, a project co-financed by the Administration of the National 
Cultural Fund, implemented during the period 12.06.2018–15.11.2018. The pur-
pose of the cultural project was to know the complex process of the Union from 
1918 by the culturally disadvantaged people and to promote in the local com-
munity the history pages from the Book of Union.
Keywords: 100 years, Union, 1918, culturally disadvantaged people 

Cuvinte cheie: 100 de ani, Unire, 1918, persoane defavorizate cultural

În perioada 12.06.2018 – 15.11.2018, Muzeul Regiunii Porților de Fier, având ca 
parteneri Centrul Școlar de Educație Incluzivă Constantin Pufan, Directia Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți și Cepeși Ghe. Marius Daniel 
Întreprindere Individuală, au implementat proiectul cultural „100 de file de istorie 
din Cartea Unirii”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

Scopul proiectului cultural „100 de file de istorie din Cartea Unirii” a fost 
cunoașterea procesului complex al Unirii de la 1918 de către persoanele defavo-
rizate cultural și promovarea în comunitatea locală a filelor de istorie din Cartea 
Unirii, prin abordări interculturale și multidisciplinare.

Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea accesului persoanelor 
defavorizate cultural la cunoașterea procesului complex al Unirii de la 1918 prin 
abordări interculturale și multidisciplinare. 

Proiectul a avut următoarele obiective specifice: 
– Obiectiv specific 1: Să redescoperim filele de istorie din Cartea Unirii prin rea-

lizarea a 4 ateliere de lucru (Regatul României, Transilvania, Bucovina, Basarabia) 
timp de 3 luni pentru 80 de persoane defavorizate cultural, dezvoltând abordări 
interculturale și multidisciplinare;

– Obiectiv specific 2: Să rescriem filele de istorie ale Cărții Unirii prin realizarea 
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unei expoziții și a unei cărți, în decurs de 1 lună, pentru promovarea în context cul-
tural a patrimoniului istoric;

– Obiectiv specific 3: Să povestim filele de istorie ale Cărții Unirii prin realiza-
rea unui spectacol cu 200 de spectatori, pentru promovarea valorilor europene 
care au contribuit la definirea statului român;

Obiectiv specific 4: Managementul proiectului. 
Principalele activități ale proiectului cultural au fost: Constituirea grupuri-

lor de lucru pentru crearea Cărții Unirii; Realizarea a 4 ateliere de lucru: Regatul 
României, Transilvania, Bucovina, Basarabia; Realizarea expoziției Cartea Unirii; 
Realizarea albumului didactic Cartea Unirii; Realizarea spectacolului Cartea Unirii. 

Proiectul 100 de file de istorie din Cartea Unirii a fost un proiect dedicat 
Centenarului Marii Uniri. Prin activitățile proiectului, reperele emblematice care 
au contribuit la Unirea de la 1918, elementele de simbol ale provinciilor istorice 
romanesti care s-au unit la 1918, evenimentele si personalitatile care au contri-
buit la Marea Unire au fost redescoperite, analizate, interpretate de către copiii 
defavorizați cultural (inclusiv cu nevoi speciale). Prin modalități neconvenționale 
specifice vârstei și nivelului lor de percepție, aceste informații au fost retransmise 
către colegi, prieteni și către cei cu care vor interacționa, pe viitor. 

Cele 4 ateliere de lucru, nu întâmplător denumite după provinciile istorice 
românești care s-au unit în 1918, au avut rolul de a „diseca” filă cu filă istoria 
fiecărei provincii istorice în parte, astfel încât să scoată în evidență elementele 
identitare, motivația Unirii cu patria mamă, simbolurile poporului român, atât 
prin metodele clasice de lucru, cât și prin metode inovatoare, care ies din sfera 
convenționalului. 

Jocul de rol, ca metodă alternativă în înțelegerea aspectelor subtile ale unor 
discipline, printre care și istoria, contribuie la integrarea cunostintelor, prin acti-
une, prin abordarea problemelor și explorarea alternativelor, precum și la cău-
tarea unor soluții noi și creative, în paralel cu destinderea, buna dispoziție și 
bucuria copiilor „speciali”. Jocul de rol a imprimat activităților un caracter mai 
viu și mai atrăgător și au constituit scenariul unei reprezentații de teatru labirint, 
la finalul proiectului. Pe de o parte, copiii „speciali” au călătorit mental în timp 
și spațiu înțelegând „de ce?”, „când?”, „cum?”, „unde?” au avut loc evenimentele 
legate de Unirea de la 1918, iar pe de altă parte, încărcați sufletește de simbolis-
tica valorii patrimoniale a acelor vremuri, au transmis, ca niște mesageri ai acelor 
timpuri, către cei de-acum din zilele noastre, noblețea, puterea unirii, dorința de 
a fi român, precum și valorile identitare comune ale provinciilor. Cartea Unirii a 
purtat între filele sale aura evenimentelor, personalităților, elementelor identi-
tare, simbolurilor, adaptată la nivelul de înțelegere al copiilor cu nevoi speciale. 
Astfel, copiii au înțeles că patriotismul (așa cum este explicat în DEX, ca sentiment 
de dragoste și devotament față de patrie și de popor, statornicit în decursul isto-
riei) este poate cel mai înălțător sentiment pe care un om poate sa-l aibă.

Caracterul inovator al proiectului „100 de file de istorie din Cartea Unirii” a 
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constat, în primul rând, în asamblarea tuturor activităților proiectului în jurul unui 
filon: Cartea Unirii, activități adaptate și create „pentru” și „cu” copii defavorizați 
cultural (inclusiv cu nevoi speciale în învățare). Proiectul „100 de file de istorie 
din Cartea Unirii” și-a propus să faciliteze accesul la cultură prin abordări alter-
native, neconvenționale de educație pro- patrimoniu istoric legat de Unirea de la 
1918. Redescoperirea filelor de istorie ale Cărții Unirii prin abordări alternative și 
neconvenționale de înțelegere a evenimentelor actului Unirii prin activități parti-
cipative în cadrul atelierelor de lucru, special denumite după numele provinciilor 
istorice (concursuri, puzzle, audiții de muzică patriotică, interpretare de cântece 
legate de Unire acompaniate de muzică preînregistrată – karaoke, prelegeri ale 
personalităților locale, reproducerea prin desene, acuarele, grafică, a momente-
lor importante legate de Unirea de la 1918, deslușirea mesajelor Declarațiilor de 
Unire, jocuri de rol) au contribuit la înțelegerea procesului complex al Unirii de 
la 1918, altfel decât de pe băncile școlii, în atmosfera rigidă a orelor de istorie. 
Rescrierea filelor de istorie ale Cărții Unirii prin promovarea valorilor europene 
care au contribuit la desăvârșirea unității statului român (expoziția Cartea Unirii, 
albumul didactic Cartea Unirii) a transformat mentalitatea copiilor din cititor 
în autor de carte și au dat posibilitatea acestora de a-și etala, atât în expoziția 
Cartea Unirii, cât și în paginile Cărții Unirii, cunoștințele acumulate, trăirile, senti-
mentul de patriotism. Povestirea filelor de istorie ale Cărții Unirii prin spectacolul 
Cartea Unirii, inclusiv printr-un animator marș al Unirii și care s-a încheiat printr-o 
reprezentație de teatru labirint, a adus o formă nouă de manifestare a întregu-
lui cortegiu de informații acumulate în mod neconvențional și au fost transmise 
tuturor celor care simt românește. 

Activitatea 1: Constituirea grupurilor de 
lucru pentru crearea Cărții Unirii 

Echipa de implementare a proiectului a realizat, la sediul Muzeului Regiunii 
Porților de Fier, o sesiune de informare cu privire la importanța Unirii de la 1918. 
În cadrul acestei sesiuni de informare, au fost realizate 2 lecții interactive „Ce 
știm despre Unire?”, la care au participat 53 de persoane (copii și însoțitori) de 
la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți și 65 
de persoane (copii și însoțitori) de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Constantin Pufan din Drobeta Turnu Severin. În cadrul acestor lecții interactive, 
a fost testat nivelul de cunoștințe privind Unirea de la 1918 și au fost furnizate noi 
informații prin metode participative. Fiecare dintre cele două lecții interactive a 
fost structurată pe următoarele activități: recunoașterea, realizarea succesiunii 
versurilor, precum și audierea cântecelor patriotice: „Deșteaptă-te, române!”, 
„Treceți batalioane române, Carpații”, „Hora Unirii”; rezolvarea a 6 puzzle-uri 
(harta provinciilor istorice românești care s-au unit la 1600; harta provinciilor 
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istorice românești care s-au unit la 1859; harta provinciilor istorice românești 
care s-au unit la 1918; harta României în anul 2018; Mihai Viteazul și Alexandru 
Ioan Cuza; Regele Ferdinand și Regina Maria); identificarea steagurilor țărilor din 
Europa. 

Între activitățile mai sus enumerate au fost intercalate momente de relaxare 
(cântece și jocuri specifice vârstei și nevoilor speciale ale copiilor). 

Au fost completate 100 de chestionare inițiale (la începutul lecțiilor) și 100 de 
chestionare finale (după finalizarea lecțiilor). Echipa de implementare a selectat 
80 de copii care au participat ulterior la atelierele de lucru ale proiectului. La fina-
lul fiecărei lecții interactive, participanții au jucat Hora Unirii. 

Chestionarele au cuprins întrebări corelate cu conținutul lecțiilor interactive: 
1. Cum se numește țara noastră? 
Răspuns: România

2. În ce continent se află țara noastră? 
Răspuns: Europa

3. Cum se numește imnul țării noastre? 
Răspuns: Deșteaptă-te, române! 

4. Care sunt culorile steagului țării noastre? 
Răspuns: Roșu, galben, albastru

5. Puneți în ordine crescătoare următoarele numere: 2018, 1600, 1918, 1859. 
Răspuns: 1600,1859, 1918, 2018

6. Ce provincii s-au unit în 1600? 
Răspuns: Țara Românească, Transilvania, Moldova

7. Ce provincii s-au unit în 1859? 
Răspuns: Țara Românească, Moldova

8. Ce provincii s-au unit în 1918? 
Răspuns: Regatul României, Basarabia, Bucovina, Transilvania

Analizând chestionarele inițiale (la începutul lecției interactive) completate 
de persoanele (copii și însoțitori) de la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mehedinți s-a constatat că la întrebările legate de denumi-
rea țării noastre, a imnului României, culorile steagului României, majoritatea 
respondenților au completat corect chestionarele. În ceea ce privește informațiile 
legate de procesul unirii provinciilor românești de-a lungul istoriei, respondenții 
nu au completat aproape nici un răspuns. 
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Fig. 1. Analiza chestionarelor inițiale (la începutul lecției interactive) 
completate de persoanele (copii și însoțitori) de la Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți

Analizând chestionarele finale (la sfârșitul lecției interactive din data de 
19.07.2018) completate de persoanele (copii și însoțitori) de la Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți s-a constatat că participanții 
au reținut informații cu privire la procesul unirii provinciilor românești de-a lun-
gul istoriei (1600, 1859, 1918). 
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Fig. 2. Analiza chestionarelor finale (la sfârșitul lecției interactive) 
completate de persoanele (copii și însoțitori) de la Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți

Analizând chestionarele inițiale (la începutul lecției interactive) completate 
de persoanele (copii și însoțitori) de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Constantin Pufan din Drobeta Turnu Severin s-a constatat că la întrebările legate 
de denumirea țării noastre, a imnului României, culorile steagului României, 
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majoritatea respondenților au completat corect chestionarele. În ceea ce privește 
informațiile legate de procesul unirii provinciilor românești de-a lungul istoriei, 
respondenții nu au completat aproape nici un răspuns. 
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Fig. 3. Analiza chestionarelor inițiale (la începutul lecției interactive) 
completate de persoanele (copii și însoțitori) de la Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Constantin Pufan din Drobeta Turnu Severin

Analizând chestionarele finale (la sfârșitul lecției interactive) completate 
de persoanele (copii și însoțitori) de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Constantin Pufan din Drobeta Turnu Severin s-a constatat că participanții au 
reținut informații cu privire la procesul unirii provinciilor românești de-a lungul 
istoriei (1600, 1859, 1918). 
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Aspecte de la activitatea privind rezolvarea de puzzle-uri – 

hărțile provinciilor românești care s-au unit la 1918

  
Hora Unirii

Activitatea 2: Realizarea a 4 ateliere de lucru: Regatul 
României, Transilvania, Bucovina, Basarabia

Denumirea provinciilor istorice românești care s-au unit în 1918 a con-
stituit motivul alegerii numelor celor 4 ateliere de lucru. Astfel, copiii de la 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți au parti-
cipat la atelierul de lucru Regatul României (20 de copii) și la atelierul de lucru 
Transilvania (20 de copii), iar copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Constantin Pufan au participat la atelierul de lucru Bucovina (20 de copii) și la 
atelierul de lucru Basarabia (20 de copii). În cadrul acestor 4 ateliere de lucru au 
fost evidențiate elementele specifice, de identitate, simbolurile, personalitățile, 
evenimentele fiecărei provincii istorice românești care a participat la actul Unirii 
de la 1918. În furnizarea acestor informații, au fost utilizate metode interactive, 
atractive, neconvenționale, pentru ca acești copii cu nevoi speciale să înțeleagă 
și să „redescopere” istoria actului Unirii de la 1918. Fișele de lucru, desene, gra-
fică, acuarele, fotografii, audiții de muzică patriotică, interpretarea cântecelor 
legate de Unire acompaniate de muzică preînregistrată (karaoke), deslușirea 
Declarațiilor de Unire, poezii patriotice, jocuri de rol folosite în cunoașterea 
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personalităților, a cronologiei evenimentelor care au contribuit la Unirea de la 
1918, au constituit modalitățile prin care membrii echipei de implementare a pro-
iectului au furnizat informațiile legate de Unirea de la 1918, copiilor cu nevoi spe-
ciale care au participat la cele 4 ateliere de lucru: Regatul României, Transilvania, 
Bucovina, Basarabia. 

Astfel, de-a lungul a 3 luni, atelierele de lucru Regatul României și Transilvania 
au avut ca teme de lucru: stema Regatului României, respectiv stema Transilvaniei, 
audiție muzică patriotică, interpretare de cântece legate de Unire. Copiii de la 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, participanți 
la aceste 2 ateliere de lucru, s-au bucurat de prezența Grupului Vocal Izvorașul 
al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Cunoștințele despre Marele Război și Unire 
au fost împărtășite prin alte metode decât cele formale. Grupul vocal Izvorașul a 
interpretat cântece patriotice, ale căror versuri sunt pline de informații referitoare 
fie la trăirile soldaților eroi în lupte, fie la năzuința acerbă de unire a tuturor româ-
nilor. Interacțiuninea dintre copii și Grupul Izvorașul a fost una deosebită, micuții 
învățând de la invitații speciali – Izvorașul – cântece cu un puternic mesaj patrio-
tic. De asemenea, alte teme de lucru au fost: învățarea de poezii patriotice, inter-
pretarea de cântece istorice (acompaniate de muzică preînregistrată – karaoke) 
despre Unirea Transilvaniei cu Regatul României, personalitățile care au partici-
pat la actul Unirii de la 1918. Prin abordarea jocurilor de rol, ca metodă alternativă 
în înțelegerea unor aspecte legate de procesul complex al Unirii de la 1918, copiii 
de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți au 
învățat despre Ferdinand, Alexandru Marghiloman, Alexandru Vaida Voevod, I. C. 
Brătianu, personalități cu rol important în procesul Unirii de la 1918. Prin jocul de 
cunoaștere (portretele), copiii au „făcut cunoștință” cu cele 2 personalități, prin 
jocul de exprimare a personalității (cercul de conversație), copiii au evidențiat 
virtuțile celor care au făurit Unirea de la 1918, iar prin jocul – călătoria misterioasă, 
copiii au „reconstituit” cronologia evenimentelor premergătoare Unirii de la 1918. 

În aceeași perioadă, s-au desfășurat atelierele de lucru Basarabia și Bucovina, 
având ce teme de lucru: stema Bucovinei, respectiv stema Basarabiei de-a lun-
gul istoriei: 1815, 1826, 1878, dar și cea de la 1918, anul în care Basarabia s-a 
unit cu Regatul României. Copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Constantin Pufan au descoperit, prin desen și culoare, elementele de simbol ale 
stemei provinciei Bucovina, precum și ale stemei Basarabiei. Noțiunile învățate 
au fost transcrise în fișele de lucru aferente temelor abordate. Audiția de muzică 
patriotică, precum și interpretarea de cântece legate de Unirea de la 1918, în com-
pania Grupului vocal Izvorașul al Episcopiei Severinului și Strehaiei, au reprezen-
tat un moment înălțător pentru copiii cu nevoi speciale. 

Atelierele de lucru Basarabia și Bucovina au continuat cu teme de lucru, pre-
cum: „descoperirea” personalităților care au participat la Unirea din 1918 (inclu-
siv grafică) – Ferdinand, Pantelimon Halippa, Iancu Flondor, Declarația de Unire 
a Bucovinei cu Regatul României, Declarația de Unire a Basarabiei cu Regatul 
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României, ziarele momentului 1918 – ziarul Glasul Bucovinei și ziarul Cuvânt 
Moldovenesc, interpretarea cântecelor istorice ale celor două regiuni istorice 
românești (Bucovina, Basarabia), pe muzică preînregistrată (karaoke); desenul în 
acuarelă – harta României Mari cu cele 4 provincii istorice românești care s-au 
unit în anul 1918; „descoperirea” personalității lui Samoilă Mârza, dar și a rolu-
lui pe care acesta l-a avut la 1 Decembrie 1918. Copiii de la Centrul Școlar pen-
tru Educație Incluzivă Constantin Pufan au fost captivați de personalitatea lui 
Samoilă Mârza, cel care a fost declarat fotograful Unirii de la 1918. Informațiile 
despre împrejurările în care Samoilă Mârza a ajuns să fie singurul fotograf al 
Unirii, despre aparatul de fotografiat al acelor vremuri în urmă cu 100 de ani, ală-
turi de desenele în creion, au „transportat” în timp pe micii participanți la aceste 
ateliere.

  

  
Aspecte de la atelierul de lucru Transilvania
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Aspecte de la atelierul de lucru Transilvania și Regatul României

  

  
Aspecte de la atelierul de lucru Bucovina
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Aspecte de la atelierul de lucru Regatul României
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Aspecte de la atelierul de lucru Basarabia

Aspecte de la atelierul de lucru Basarabia și Bucovina
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Activitatea 3: Realizarea expoziției Cartea Unirii

Expoziția Cartea Unirii

Expoziția Cartea Unirii, concepută sub forma a 10 postere, sugerează filele de 
istorie ale celor 4 capitole (Regatul României, Transilvania, Bucovina, Basarabia) 
ale albumului didactic Cartea Unirii, prin evidențierea aspectelor cheie în actul 
Unirii de la 1918. Cele 4 ateliere de lucru au furnizat informațiile interdisciplinare 
analizate, redescoperite, reinterpretate de copii, dar și creațiile artistice ale aces-
tor copii cu nevoi speciale. Expoziția Cartea Unirii a fost vernisată în cadrul spec-
tacolului Cartea Unirii, ulterior fiind expusă la sediul Muzeului Regiunii Porților de 
Fier (Pavilionul Multifuncțional).

Activitatea 4: Realizarea albumului didactic Cartea Unirii
Albumul didactic Cartea Unirii a fost puternic influențat de atitudinea pozi-

tivă a copiilor cu nevoi speciale, care au „parcurs”, cu puterea minții lor, filele de 
istorie ale Unirii de la 1918 în cadrul atelierelor de lucru. 

Albumul didactic Cartea Unirii poartă între filele sale aura evenimentelor, 
personalităților, simbolurilor, elementelor identitare. Albumul didactic Cartea 
Unirii are 100 de pagini de istorie a actului Unirii de la 1918, fiind structurat pe 4 
capitole: Regatul României; Basarabia; Bucovina; Transilvania.
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Albumul didactic Cartea Unirii

Activitatea 5: Realizarea spectacolului Cartea Unirii
Spectacolul Cartea Unirii a fost apogeul proiectului „100 de file de istorie 

din Cartea Unirii”. Echipa de implementare a realizat spectacolul Cartea Unirii, 
coroborând contribuția atât a profesorilor, angajaților partenerilor acestui pro-
iect (Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, Cepeși Ghe. Marius Daniel 
Întreprindere Individuală), a copiilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Constantin Pufan, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mehedinți, a colaboratorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier (Școala Gimnazială 
Constantin Negreanu, Liceul de Arte I. Șt. Paulian). 

Vineri, 09.11.2018, a avut loc, în zona de promenadă a străzii Crișan, spectaco-
lul Cartea Unirii. Copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin 
Pufan și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mehedinți au transmis, prin limbajul specific vârstei și nevoilor speciale, mesaje 
de suflet prin care au evocat patriotismul în adevăratul sens al cuvântului. Pentru 
a capta interesul audienței și a reda atmosfera de sărbătoare de acum 100 de 
ani, spectacolul a debutat cu un marș al Unirii în ritmurile muzicale ale Horii 
Unirii. Programul spectacolului Cartea Unirii a constat în vernisajul expoziției 
Cartea Unirii, lansarea albumului didactic Cartea Unirii, concert de muzică patri-
otică (cântecele care au însuflețit poporul român pentru înfăptuirea Unirii de la 
1918: Deșteaptă-te, române!, Acasă-i România, acasa-i tricolorul!, Treceți bata-
lioane române, Carpații!, Doamne, ocrotește-i pe români!, Cântă cucul, bată-l 
vina!, Hora Unirii), momente de oratorie (Declarații de Unire, poezii patriotice), 
o reprezentație sumară de teatru labirint, adaptată la posibilitățile mentale ale 
copiilor „speciali”, care a avut ca temă pe Samoilă Mârza, fotograful Unirii de la 
1918. Invitat la spectacolul Cartea Unirii a fost Grupul Vocal Izvorașul al Episcopiei 
Severinului și Strehaiei, care a susținut, atât singur, cât și împreună cu copiii de 
la cele 2 instituții partenere (Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin 
Pufan și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți), 
cât și interacționând cu spectatorii, un extraordinar concert de muzică muzică 
patriotică. Atmosfera de sărbătoare a fost animată de baloane (roșii, galbene, 
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albastre) inscripționate și stegulețe tricolore. În acordurile cântecului Hora Unirii, 
toți cei prezenți la spectacolul Cartea Unirii s-au prins într-o Horă mare a Unirii. 

   

  

  
Spectacolul Cartea Unirii

Sustenabilitatea proiectului cultural 100 de 
file de istorie din Cartea Unirii

Proiectul 100 de file de istorie din Cartea Unirii a fost conceput astfel încât 
să nu se rezume doar la perioada de implementare, ci să se propage pe o peri-
oadă mai îndelungată de timp. Având în vedere sărbătorirea Centenarului Unirii 
și în anul 2019, ne-am propus reiterarea unora dintre activitățile acestui proiect 
în anul următor, cu alte grupuri țintă, defavorizate cultural, din alte zone ale 
județului Mehedinți, al căror acces la informațiile culturale nu este facil. Proiectul 
100 de file de istorie din Cartea Unirii poate reprezenta un model conceptual pen-
tru crearea, pe viitor, a unor activități și din alte subdomenii ale istoriei („Din viața 



64   |  doinița mariana chircu, sorina ștefania matacă, fLorina diaconu

politică și privată a regilor României”). De asemenea, albumul didactic Cartea 
Unirii va putea fi folosit ca model pentru activități similare, nu numai pentru cele 
din domeniul istoriei, ci și pentru alte domenii de studiu.
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ETNOGRAFICE DEDICATE CEREMONIALULUI 

RITUALIC FUNERAR SAU PE CÂND UN 
MUZEU AL RITUALURILOR DE TRECERE

Carmen-Magdalena Păun

Abstract: Becoming true civic / cultural dialogue centers, museums and col-
lections involved the audience as behind the scenic urban landscape of the 
unprecedented urban activity, to determine through its actions a new display of 
the collections held so that they reveal profound meanings with repersions on 
modeling of contemporary Romanian society.
Keywords: museum, collection, urban society, funeral ritual

Cuvinte cheie: muzeu, colecție, societate urbană, ritual funerar

În ultimii șaizeci de ani, muzeele şi colecțiile muzeale au suferit transformări 
de discurs trecând de la prezentarea clasică, pur teoretică / științifică, la un com-
plex sistem de comunicare, în care relația cu publicul joacă rolul major în proce-
sul lor de actualizare continuă şi determină o nouă politică a valorizării colecțiilor. 

Devenite adevărate centre de dialog civic/cultural, muzeele şi colecțiile au 
implicat publicul ca, în spatele pitorescului urban, a ineditului activității urbane 
desfășurate, să determine prin acțiunile sale o nouă etalare a colecțiilor deținute, 
astfel încât acestea să releve sensuri profunde cu repercusiuni asupra modelării 
societății românești contemporane.

Conform prevederilor Legii nr. 311/ 2003 a Muzeelor şi a colecțiilor publice, 
republicată, se reglementează regimul juridic general, clasificarea şi principiile 
organizării şi funcționării muzeelor şi colecțiilor publice, precum şi ale colecțiilor 
private accesibile publicului. 

Conform art. 2, „muzeul – este instituția de cultură, de drept public sau de 
drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societății, care colecționează, con-
servă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoașterii, educării 
şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenței şi evoluției comunităților 
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umane, precum şi ale mediului înconjurător; iar colecția definește ansamblul de 
bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către per-
soane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat”. 

De asemenea, art. 3, alin.(1) precizează că „în sensul prezentei legi, colecțiile 
publice sunt colecțiile accesibile publicului şi specialiștilor, indiferent de titularul 
dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artis-
tică, documentară, istorică, științifică, culturală şi memorialistică”. 

Devine evident astfel, că fundamentul şi resursa instituțiilor culturale sunt 
colecțiile muzeale, iar rolul/funcțiile principale ale colecțiilor publice sunt: con-
stituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu; cerce-
tarea, evidenta, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu şi 
punerea în valoare a patrimoniului propriu.

În prezent, nu numai muzeele, ci şi colecțiile deținute, încearcă să se regă-
sească în sensul contemporan al orașelor, în condițiile în care, funcționalitatea 
lor se raportează la viziunea orașului, fiind nevoite să abordeze aspecte multidis-
ciplinare. Tematicile istorice, etnografice, de științele naturii, artă, au fost extinse 
la teme neconvenționale specifice spațiului modern astfel încât muzeul include 
simultan elemente de teatru, centru comunitar, școală de vară, târg, centru de 
informare, ateliere, combinate în orice proporție care este optimă comunității pe 
care o deservește.

Racordarea la cerințele comunității în care funcționează, deschiderea 
colecțiilor şi a depozitelor gestionate, face din muzeu un partener interesant şi 
necesar în procesul de activare a societății, a unui public interesat de cultura 
materială dar şi de contextul în care artefactele etnografice au fost create şi 
utilizate. 

Categoric, în România, colecțiile muzeale cele mai solicitate de către publi-
cul român și străin, sunt cele de etnografie ce dețin și valorizează artefacte 
aparținând ritualurilor vieții, şi se caracterizează printr-o mare diversitate etnico-
religioasă. Trendul este determinat şi de faptul că obiectele pe care le gestionează 
colecțiile etnografice, dar şi modul de expunere, reflectă în modul cel mai expre-
siv apartenența la un spațiu cultural, oferind nu doar posibilitatea de instrucție, 
ci și sentimentul apartenenței la o cultură milenară.

Colecțiile muzeale etnografice sunt ca un panoptic conținând tot ce este 
esențial şi valoros în diferite domenii. Cele aflate în colaborare cu reprezentarea/
reconstituirea ritualului funerar sunt rare şi axate pe artefacte puține, prezentând 
interes, în societatea modernă, tocmai pentru că prezintă un dialog sincopat între 
noi şi propria conștiință, şi sunt din ce în ce mai mare fiind supuse dispariției. 

În general, artefactele funerare din colecțiile etnografice, sunt reprezentate 
de: colacii de înmormântare, crucile de mână, din lemn, pânzele țesute special 
pentru înmormântare, fotografii document. 

Patrimonializarea tradiției, reinventarea-revalorizarea acesteia de către 
specialiști, este șansa pe care muzeele o oferă indivizilor unei societăți să rămână 
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în paradigma lor culturală, oferind posibilitatea raportării societății moderne la 
un context arhaic, plin de semnificații şi sensuri, despre oameni, locuri, ritualuri 
şi obiceiuri funerare, toate secvențe ale unui mod de viață atât de diferit de cel 
al lumii actuale, atât de diferite de cele în care trăim, încât poate părea straniu şi 
chiar curios pentru tânăra generație. 

Tocmai poate, pentru a evita sau nuanța fracturarea receptării ceremo-
nialului funerar, colecțiile etnografice au fost îmbogățite, în baza unor strate-
gii muzeale, cu artefacte din istoria recentă a satului sau spațiului urban, unde 
funcționează legende urbane (boli incurabile, violență, rasism, politică, cazuri 
mortale neașteptate, înmormântări referențiale ale unor vedete, reprezentați 
etnici de marcă etc), ce permit o raportare la itemi măsurabili, concreți.

Abordarea conceptului modern de „muzeu viu”, interactiv, centru cultural 
polivalent ce integrează valențe de „muzeu-comunitate cultural”, „muzeu-festival 
folcloric”, „muzeu parc”, „muzeu-cinefil” pe segmentul etnologic oferă condiții de 
valorificare superioară a colecțiilor şi a patrimoniului cultural imaterial. 

Astfel, conectarea la evenimente excepționale, cum este decesul, într-
o comunitate dispersată cum este cea modernă, în care convingerea indivi-
dului este că un asemenea fapt nefericit se poate întâmpla oricui numai lui 
nu, are o funcționalitate normată, aducând în atenția grupului informal din 
cadrul comunități (vecini de bloc, cartier, colegi de muncă, oameni în mij-
loace de transport), întâmplarea inedită, reacția grupului la acest fapt inedit 
ce iese din normalitate grupului dar şi necesitatea de a se raporta la un sis-
tem referențial al înmormântării urbane ce conține elemente de tradiție. Iată 
cum, una dintre tezele lui Maurice Halbwachs, potrivit căreia „trecutul este 
reconstruit din perspectiva prezentului”, își găsește, aplicativitate în acest caz 
al contemporanității.

Dacă în anii 80, 90, etnografii din cadrul muzeelor publice au determi-
nat achiziții masive de artefacte din mediul rural, având de respectat anumite 
norme politico-ideologice, cu predilecție axate pe tematici precum: meșteșuguri 
tradiționale, port popular, interioare de case țărănești, după această perioadă s-a 
optat pentru o selecție riguroasă a artefactelor etnografice din colecțiile consti-
tuite, având drept criterii valoarea patrimoniului expus, interesul major pentru 
public în raport cu anumite domenii etnografice și, evident, reprezentativitatea 
lor pentru muzeografia contemporană din România.

Valorizarea colecțiilor etnografice s-a realizat preponderent prin etalări tema-
tice de interes pentru comunitate (alaiul Nunții, cojocăritul, olăritul etc), pentru 
accesibilizarea acestor teme pentru publicul larg, şi chiar utilizarea colecțiilor 
în proiecte proprii vizitatorilor (grupuri de studiu, clase școlare, etc), plasarea 
expozițiilor în aer liber în spații urbane neutilizate încă de muzeu dar cu un mare 
impact vizual pentru comunitate.

Bazându-ne pe constatări directe ale impactului pe care expozițiile etnogra-
fice îl au asupra membrilor comunității, cu precădere cele amplasate în centrul 
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orașului-comunității, ca expunere, ce permite intrarea într-un spațiu ce pune 
accent de diversitate de forme, de la un fond arhaic până la influențe sistematice 
în timp, contextualizate de piese moderne, apreciem că revalorizarea artefactelor 
etnografice, chiar şi a celor funerare, de ritual, într-o astfel de formă de reuniune 
expozițională, reprezintă garanția ca societatea contemporană să înțeleagă cul-
tura satului. 

Astfel, într-o modernitate în cadrul căreia majoritatea acțiunilor culturale se 
desfășoară la timp imediat, live, în sistem digitalizat sau în perimetrul central al 
urbei, colecțiile muzeale etnografice sunt nevoite să pună la dispoziție resursele 
necesare pentru activarea socio-culturală a unor ritualuri, chiar şi în spații atipice 
pentru derularea de activități culturale.

Gândite ca parte fundamentală a muzeului, colecțiile etnografice funcționează 
în patru etape: Colectare, Analiză – cercetare, Conservare / Restaurare şi 
Revalorizare. Prima etapă presupune culegerea-achiziția de artefacte speci-
fice, pe teme diverse, a doua etapă supune informațiile spre analiza unui grup 
de specialiști-cercetători, pentru căutarea pattern-urilor reprezentative pentru 
comunitatea modernă, a treia etapă redă comunității punctul de vedere al vocii 
colective, pentru definirea unei identități cultural comunitare, iar ultima etapă 
presupune includerea acestora în cadrul de valori ale comunității vizând revitali-
zarea colecțiilor în expunere muzeală sau sub forma unui hub cultural indepen-
dent pe principiul “SAVE OR CANCEL”.

Devenite laboratoare de cultură urbană, colecțiile etnografice se ghidează 
după următoarele principii:  colaborare, la nivel zonal, în cercetare-creație, co-
participare, digitalizare, promovare, în scopul deschiderii unui dialog activ, par-
ticipativ cu generația tânără, prin procese colective, promovarea inițiativelor 
transdisciplinare, descentralizarea culturii în oraș și folosirea de tematici speci-
fice, temporare, de real interes.

Pentru a fi etalat într-o formă de expunere publică, acest veritabil tezaur 
etnografic de interes național şi internațional, este gestionat, depozitat şi con-
servat după riguroase criterii științifice şi beneficiază, încă de la constituirea 
colecțiilor, de cataloage sistematice şi de un complex de fișiere realizat de către 
specialiști. Rațiuni practice, dar şi legi consacrate de depozitare şi conservare au 
condus la împărțirea patrimoniului în mai multe tipuri de colecții, pornind de la: 
ceramică, port, textile, obiecte din lemn, religioase, obiceiuri, elemente de arhi-
tectură, piese de mobilier etc.

Colecțiile muzeelor din zona Olteniei, sunt grupate pe tematici asemănă-
toare, reducându-se la o tipologie clasică, axată pe: „arhitectură populară-rurală”, 
„ocupații tradiționale”, „port popular”, „ritualuri populare”, „case memoriale”, 
„artă religioasă”.

De remarcat, că în cadrul ritualurilor populare semnificând ritmurile 
vieții, toate instituțiile muzeale zonale (Muzeul Olteniei, Muzeul Regiunii 
Porților de Fier, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj), au ca etalare 
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expozițională ritualul nunții, mai exact redarea alaiul de nuntă, reprezentarea 
celorlalte rituri ale vieții (naștere, moarte), nefiind tratate din punct de vedere 
expozițional.

Colecțiile de patrimoniu etnografic, dezvoltate de muzeele din zona Olteniei, 
se caracterizează prin:

– amplitudine şi reprezentativitate – fiind cele mai mari colecții în cadrul 
muzeelor în cadrul cărora funcționează, fiind constituite sistematic în urma cer-
cetărilor sistematice de teren, începând cu anii 1990 când s-au inițiat cercetări de 
salvare a patrimoniului etnologic;

– diversitate – piesele ilustrează, printr-o structură tipologică riguros docu-
mentată; componente de bază ale patrimoniului etnografic zonal;

– construirea unor colecții inedite pentru muzeele etnografice din România 
(ex. Colecția „Maria Tănase”).

Intenția Muzeului Olteniei Craiova, respectiv a Secției de Etnografie de a etala 
într-o expunere permanentă artefacte din ceremonialul religios funerar, respectiv 
colacii de înmormântare, s-a dovedit a fi o provocare directă şi imediată, adresată 
publicului contemporan pentru care semnificația etapelor specifice ritualului de 
înmormântare şi-a pierdut într-un procent covârșitor semnificațiile.

Astfel, în expunere permanentă, începând cu anul 2010, întâlnim un număr 
de 40 de colaci ritualici funerari, etichetați conform denumirilor din zona Olteniei, 
proveniți din zona Ostroveni, Giurgiţa şi Salcia, care sunt grupați funcție de 
importanta ritualică dar şi cronologică în derularea etapelor înmormântării, ast-
fel: Cap biserică (Năprojnie, Liturghie, Cârstă, Dumnezeu, Pită floare, Arhanghel), 
Cap cu gura cuptorului (Colaci răsuciţi, Dumnezeu, Pită Floare, Pâine de masă), 
Cap cu greutate (Dumnezeu, Greutăţi simple, Pâine de masă), Turtițe de 3 zile 
(Pite simple, Pâine de masă), Colaci de apă (Înger, Dumnezeu, fată, Bărbat sau 
femeie, Mărturie, Pită Floare), Colaci pentru țoale (Mărturie, Dumnezeu, Bărbat 
sau femeie, Înger). 

Reprezentarea colacilor funerari în cadrul expozițiilor permanente conside-
răm că este absolut necesară în condițiile în care, colacii sunt considerați în litera-
tura de specialitate „perechea sufletului fără de care acesta nu se poate integra în 
rândul neamului celor duși”. Principalii trei colaci pentru înmormântare, denumiți 
prescură, cap (capete) şi arhanghel sunt necesari în timpul serviciului funerar 
şi se împart persoanelor prezente la ritualul funerar de parastas sau înhumare, 
după sfințirea produselor.

„Colacii mortului”, cunoscuți sub denumirea de „Capete” sau „colacii mor-
tului” se prepară din aluat de pâine, în număr impar, sub diferite forme: rotunzi, 
în forma literei S, în formă de opt, în formă de roată, de cruce, mână, în formă de 
pasăre (măiastră) etc. Termenul de „colac” provine din ebraică unde „challah” 
însemna „pâine dospită”, însă termenul se întâlnește și la alte popoare precum 
greci, bulgari–„kolaci”, polonezi–„chałka”.

În limba slavonă, „kolo” însemnă „cerc” şi simbolic, aspectul lor de cerc, 
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semnifică continuitatea dintre lumea viilor şi lumea veșniciei, trecerea omului 
prin viață, închiderea ciclului acesteia şi trecerea către lumea de dincolo.

„Colacii mortului (Capetele)” pregătiți în acest context se deosebesc în 
funcție de destinația lor, fiind împărțiți în: colaci pentru biserică, colaci folosiți 
de cei care îndeplinesc funcții în cadrul ceremoniei, colaci pentru cruce, colaci 
pentru sfeșnic, colaci care se împart participanților.

De asemenea, practicile de Iertăciune, Zorile, împodobirea bradului, drumul 
spre biserică, spre cimitir şi chiar în cimitir, au ca scop pregătirea „marii treceri”, 
şi sunt însoțite de împărțirea unui colăcel cu un „pomnete” (o fâșie de pânză albă, 
lungă de 0,60-0,70 m şi având o lățime de 0,02 m), în colțul căruia se lega un ban şi 
o lumânare. În total se împărțeau 44 de astfel de pomneţi ori “gulerele” şi colăcei.

De asemenea, în cadrul expunerii permanente, în spațiul dedicat colecției 
etnografice cu tematică religioasă, ca artefacte funerare, sunt etalate şi crucile de 
mână confecționate din lemn, discursul muzeografic mizând pe ideea de deter-
minare a publicului în înțelegerea profunzimii culturale, plină de sensuri a unui 
cadru al memoriei, ca o contextualizare generală, reconstructivă a unui timp 
arhaic, social-religios de o intensitate aparte. 

Demersul specialiștilor de expunere a unor stimulente etnografice identitare 
contextualizate a determinat la nivelul publicului tânăr, reacții diverse, împărțite 
între o receptare afectivă parțială a unui trecut mai mult sau mai puțin semnifi-
cat prin ritualuri, modele, obiecte, până la negarea lui şi chiar a ideii de tradiție, 
motivat obiectiv prin lipsa totală de repere la care să se raporteze. Aceste atitu-
dini provin din faptul că, în comunitatea urbană modernă, ceremonialul funerar 
tradițional a fost înlocuit de acțiuni normate social şi legislativ, ca simple prestări 
de servicii funerare de către terțe părți (firme de pompe funebre), artefactul fune-
rar modern devenind semn în cadrul unui limbaj specific contextului modern, 
o formă de meta-comunicare pentru realitatea înmormântării, în care vechile 
obiecte funerare devin din ce în ce mai rare şi lipsite se semnificație şi rost.

Reper simbolic extrem de important în ritualurile vieții, ceremonialul fune-
rar acționează ca interfață între artefactul funerar creat într-un spațiu simbolic şi 
comunitatea care îl utilizează, în condițiile în care ambele părți au pierdut sem-
nificativ simbolistica semnelor culturale tradiționale şi au adoptat un comporta-
ment/limbaj specific discursului orașului şi a regulilor acestuia de reglare a cere-
moniei de înmormântare, este de înțeles dificultatea de receptare a publicului a 
expunerii obiectelor funerare arhaice.

Ocupându-se de reificarea ritualurilor din zona Olteniei, Secția de Etnografie 
a Muzeului Olteniei oferă publicului șansa de a constata apropierile şi diferențele 
față de spațiile culturale din această zonă, de a gândi şi reflecta asupra lor, găsind 
în colecții: fâșiile de pânză albă ce se atașau la batiste şi prosoape, cu denu-
mirea de „pomineţe” (specifică județului Dolj) sau „gulere” (specific județului 
Mehedinți), dar şi modele de scoarțe şi pânză ce se utilizau în ritualul funerar. 
Patrimoniul etnografic reprezentativ zonei Olteniei se regăsește astfel, în cadrul 
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unor colecții, unde sunt depozitate-expuse şi obiecte funerare fundamentale 
pentru ceremonialul de înmormântare achiziționate tocmai din dorința de a le 
prezerva şi valorifica.

Ritualul funerar se impune a fi reconstruit simbolic şi material în cadrul unor 
colecții tematice, din perspectiva nevoilor culturale viitoare de raportare la un 
referențial de către o societate moderne în care ritualul înmormântării s-a „insti-
tuţionalizat” chiar şi în zonele subculturale şi rurale.

Evenimente culturale de revalorificare a ritualului/obiectelor funerare sunt 
de natură să implice comunitățile, să genereze, în timp, mecanisme de raportare 
la tradiție şi educare culturală activă care să dezvolte un tipar de colaborare cu 
instituțiile muzeale din țară şi străinătate. Un exemplu pozitiv în acest sens, îl con-
stituie modernizarea şi redarea circuitului cultural turistic național şi european, a 
Muzeului Memorial „Mina Minovici”, din București, considerat inițial inoportun şi 
macabru care, în prezent, constituie punctul de atracție major în lumea muzeelor 
internaţionale. 

În spațiul expozițional actual, colecțiile muzeale etnografice își propun să 
schimbe percepția societății asupra unor obiecte şi ritualuri funerare care s-au 
pierdut, asupra importanței unor actanți dispăruți sau care trec astăzi neobservați. 

Observația directă asupra ceremonialului de înmormântare într-o zonă 
periurbană Craiovei, puternic dezvoltată economic, respectiv comuna Işalniţa, 
demonstrează păstrarea obiceiurilor funerare într-o formă puţin alterată, astfel: 
există o femeie văduvă recunoscută ca fiind cea care ştie toate etapele unei înmor-
mântării, care este consultată-chemată de fiecare familie să urmărească îndepli-
nirea corectă a tuturor etapelor ceremonialului de înmormântare, confecționarea 
de cei apropiați familiei decedatului a „pomineţelor”, la înmormântarea tinerilor 
necăsătoriți sau a copiilor încă se organizează ceremonia împodobirii bradului 
întors cu vârful în jos, care este aşezat în groapă împreună cu sicriul, şi nu se înfige 
la mormânt lângă cruce. Totodată, morții necăsătoriți sunt îmbrăcați în mire-
mireasă şi li se pun în piept batiste albe de care se atașează florile de nuntă însă 
în poziție inversă. De asemenea, se constituie alaiul de înmormântare asemănă-
tor celui de nuntă, cumnatului de mână revenindu-i misiunea de a alege şi aduce 
bradul de înmormântare, funcționează încă obiceiul „căratului apei”, a fanfarei. 

Pomul/bradul de înmormântare constituie element al comunicării simbolice 
în riturile funerare dar şi un important obiect din recuzita funerară, ce treptat şi-a 
pierdut din spațiu, şi valoarea sa simbolică în mediul urban, fiind înlocuit cu o 
ramură de copac, împodobită cu fructe, dulciuri, covrigi etc., spre deosebire de 
zona amintită anterior unde se împodobește cu beteală de nuntă.

Lipsa interesului pentru reconstituirea întregului repertoriu de ritual-cere-
monial funerar, inclusiv realizarea de filme documentare pe această temă, va 
determina ca fenomenul ritualic funerar să fie cunoscut doar ca butaforie muzeo-
logică, şi astfel, nu peste multă vreme, vor fi de negăsit obiectele banale, nelipsite 
din inventarul ceremonialului funerar.
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Există puține muzee/centre de conservare a tradițiilor populare, în zona 
Olteniei, şi chiar din România care, etalând aceste obiecte funerare, acoperă un 
ceremonial funerar complet, astfel încât există riscul iminent, ca, peste câțiva ani 
cu greu să mai putem afla de la cei mai vârstnici informații despre ritualul funerar 
specific anumitor zone, ca reper clasic. 

Procedeele de conservare preventivă, restaurare şi mai ales etalare/promo-
vare a artefactelor ce aparțin ritualului funerar, reprezintă, în societatea modernă, 
un argument solid de translatare a lor în spatii atipice şi a transformarea sa într-
un act ceremonial viu, ce îl pot scoate din underground şi îl pot integra, sub o 
formă sau alta, în zona urbană activă care evită deocamdată subiecte dure din 
punct de vedere afectiv.

Pornind de la artefactele ritualice funerare clasice, existente în colecțiile 
muzeale, se poate stabili evoluția ritualului funerar de la forma sa clasică către 
cea modernă, tiparele culturale moștenite de la o generație la alta, concepția 
comunității şi a individului asupra lumii.

Muzeografia românească, conectată din ce în ce mai puternic la cea 
internațională dar şi la dinamica societății moderne, tehnologizate, se află într-
un moment de o mare vitalitate şi diversificare de limbaj, deținând un mare 
potențial de a se valoriza dincolo de spațiile muzeale. Fluxul major de informație, 
modifică substanțial percepția asupra unor fenomene de cultură, şi poate deter-
mina, o valorizarea semnificativă a colecțiilor muzeale. Iscusința etnografilor şi 
muzeologilor poate determina o intervenție în spațiul public, prin translatarea şi 
reconstituirea fenomenelor-ritualurilor pierdute din practica curentă.

În societatea actuală modernă, există obiecte funerare în cadrul colecțiilor 
muzeale pentru care ar trebui să existe un discurs explicit în condițiile în care ele 
nu mai au pentru public reprezentarea lor inițială, simbolică, fiind necesar şi efici-
ent să se intervină, pe segment educațional, cu modalități conexe de prezentare: 
filme documentare, cataloage de fotografii, cărți de specialitate, educație infor-
mală – ateliere, teatru muzeal etc. 

Respectarea normelor U.E. şi interdicția de a păstra decedatul acasă, obli-
gativitatea de a fi depus la capelă face ca ceremonialul înmormântării să devină 
impersonal, discret, în condițiile în care în multe cazuri plângerea mortului în 
public pare a fi devenit un comportament reprobabil, iar perioada purtării doliu-
lui s-a scurtat considerabil, uneori nedepășind timpul celor șase săptămâni. 
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EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ – ATELIER DE VACANȚĂ

Sanda Roman 

Abstract: Considering that one of the important functions of the museum as 
a cultural institution is museum education, the specialists of our institution 
have organized numerous activities in the framework of educational projects 
designed to meet the target groups: preschoolers, pupils, students and institu-
tionalized children. Our wish is that young people to have access to knowledge 
of the material and immaterial cultural heritage of Maramureş County through 
an educational and recreational approach, resulting in the emergence and con-
solidation of local and national identity.
Keywords: museum education, culture education, target groups, recreational 
approach, cultural heritage

Cuvinte-cheie: educație muzeală, educație prin cultură, grupuri țintă, abordare 
recreativă, patrimoniu cultural

Având în vedere că una dintre funcțiile importante ale muzeului ca instituție 
de cultură este educația muzeală, specialiștii instituției noastre au organi-
zat numeroase activități în cadrul unor proiecte educaționale concepute pen-
tru a veni în întâmpinarea grupurilor-țintă: preșcolari, elevi, studenți și copii 
instituționalizați. Dezideratul nostru este ca tinerii să aibă acces la cunoașterea 
patrimoniului cultural material și imaterial al județului Maramureș, printr-o abor-
dare educativă și recreativă, având ca rezultat apariția și consolidarea identității 
locale și naționale. 

Concret, în sprijinul acestor idei, am realizat ateliere de vacanță – „Să învățăm 
meșteșugurile tradiționale”, șezători – „Bogăția folclorului local”, ore de practică 
în muzeu cu studenții de la specializarea Etnologie-Studii culturale și diverse pro-
iecte educaționale în colaborare cu unitățile de învățământ din județ. Ne propu-
nem ca pe viitor să dezvoltăm și să optimizăm domeniul educației muzeale în 
instituția noastră, dat fiind faptul că proiectele educaționale își dovedesc din plin 
utilitatea.

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară deține următoarele colecții 
de bunuri patrimoniale: colecția Lemn, colecția Port Popular, colecția Textile, 
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colecția Ceramică (90 de piese de tezaur), colecția Obiecte de Cult și obiective de 
arhitectură populară (Muzeul Satului).

Instituția noastră cuprinde un pavilion central, pe două nivele, în suprafața 
de 800mp, în care se organizează expoziții și evenimente de promovare și valo-
rificare a moștenirii culturale, precum și o expoziție în aer liber – Muzeul Satului, 
foarte apreciat de mii de turiști din toată lumea, care ne vizitează anual pentru a 
ne cunoaște mai bine cultura, tradițiile și istoria.

Specialiștii noștri își doresc să valorifice și să evidențieze bogatul patrimo-
niu al muzeului prin metode moderne: lecții la muzeu, workshop-uri, expoziții 
interactive, toate acestea fiind apreciate de grupul țintă căruia ne adresăm în 
cadrul proiectelor educaționale (preșcolari, elevi, studenți, tineri). Proiectul 
„Atelierele de vacanță” demarat în vara anului 2017, a înregistrat un real 
succes, iar numărul mare de participanți (copii cu vârste cuprinse între 8 –14 
ani) au solicitat prelungirea perioadei de desfășurare a atelierelor cu încă o 
săptămână.

Datorită impactul pozitiv pe care proiectul l-a avut în rândul copiilor, am 
decis să organizăm anual acest tip de eveniment, bine înțeles, în timpul vacanței 
de vară.

S-a remarcă faptul că, beneficiile s-au înregistrat atât în rândul grupului 
țintă (copiii participanți) cât și în rândul îndrumătorilor, meșterii populari locali, 
implicați în proiect. Întreg evenimentul a fost mediatizat în presă. 

Desfășurătorul programului – iulie 2018
Luni, 16 iulie 2018
10.00 – 11.00 Atelier de cusături – să învațăm pașii de bază a punctelor de 

cusături și împetituri (meșter Valeria Chiorean)
11.00 – 12.00 Atelier de croșetat – să învățăm mânuirea cu pricepere a acului 

de croșetă (meșter Ana Mețenti)
Marți, 17 iulie 2018 
10.00 – 11.00 Atelier de confecționat cocarde (meșter Valeria Chiorean)
11.00 – 12.00 Atelier de confecționat miniaturi: coșulețe, botoșei, pălărioare – 

împletite cu acul (meșter Stela Szilagyi)
Luni, 23 iulie 2018
10.00 – 11.00 Atelier de confecționat podoabe: zgărzi, gulere din dantelă
– să țesem zgărdane, să înșirăm mărgele și să ne împodobim frumos cu 

gulerașe multicolore croșetate (meșter Valeria Chiorean)
11.00 – 12.00 Atelier de împletit brățări multicolore și floricele din dantelă 

(meșter Ana Mețenti)
Marți, 24 iulie 2018
10.00 – 11.00 Atelier de confecționat păpușele, trăistuțe (meșter Ana Mețenti)
11.00 – 12.00 Atelier de cusut semne de carte – avem posibilitatea să ne 



Educație prin cultură – atelier de vacanță  |  77 

personalizăm semnele de carte cu monograme și motive tradiționale (meșter 
Stela Szilagyi)

Scopul proiectului a fost de a oferi grupului-țintă accesul la educație prin cul-
tură, pe timpul vacanței, într-un mod plăcut, în aer liber, învățând meșteșuguri 
tradiționale de la meșteri locali și, de asemenea, familiarizându-se cu ceea ce 
înseamnă o instituție de cultură și cu arta populară. S-a îmbinat utilul cu plăcu-
tul, partea de socializare cu cea de învățare, autocunoaștere, divertisment și s-a 
stimulat creativitatea naturală a copiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost dezvoltarea de noi abilități 
practice și competențe prin participarea efectivă la atelierele de meșteșuguri, 
dobândirea de noi cunoștințe prin care să își consolideze identitatea națională și, 
implicit, sentimentul de apartenență la țară și neam prin realizarea unor cocarde 
(broșe cu tricolor) și a unor semne de carte cusute cu motive tradiționale.

Având în vedere că fixarea optimă a cunoștințelor teoretice se realizează 
prin practică propriu-zisă, atelierele de meșteșuguri le-au dat ocazia copii-
lor să confecționeze, sub atenta îndrumare a meșterilor, propriile lor creații, 
dobândind astfel îndemânare, creativitate, dezvoltarea personalității prin soci-
alizare și muncă în echipă. Finalul atelierelor a fost marcat prin realizarea unei 
mini-expoziții cu cele mai reușite obiecte artizanale create de copii pe parcursul 
desfășurării atelierelor de meșteșuguri.

Abordarea activităților s-a realizat într-o perspectivă recreativă, utilizând 
principiile educației interactive, îmbogățirea cunoștințelor împletindu-se cu rela-
xarea specifică perioadei de vacanță. 

Copiii au fost organizați în trei grupe, fiecare participant având posibilitatea 
să își aleagă atelierul dorit. În prima zi meșterii populari au prezentat noțiuni și 
informații despre echipamente, materiale și tehnici folosite în mod tradițional. În 
acest fel copii implicați în proiect au învățat concret ce înseamnă meștesugul de 
care sunt interesați, reușind pe parcursul instruirii practice să realizeze propriile 
lor creații – obiecte de artizanat care au fost prezentate publicului în cadrul unei 
expoziții la finalul proiectului.

Prin această activitate ne-am propus să transmitem copiilor importanța 
artei populare, a meșteșugurilor tradiționale și a continuității lor, de asemenea, 
să le dezvoltăm acestora noi abilități și chiar să descoperim adevărate talente. 
De exemplu s-a remarcat o fetiță de 11 ani care s-a dovedit a fi foarte destoinică 
în realizarea unor servețele brodate, cusute în tehnici tradiționale. Am aflat ulte-
rior cu bucurie că eleva respectivă ține legătura cu meșterul popular Chiuzbăian 
Valeria, confecționând împreună diverse piese artizanale. De asemenea ne-a 
impresionat entuziasmul și pasiunea cu care s-au implicat în activități copiii din 
familii de români stabiliți în străinătate și chiar a unor copii de altă naționalitate. 
Cu toții au apreciat bogăția și frumusețea artei populare românești care cu gene-
rozitate oferă fiecăruia întoarcerea acasă, la rădăcinile străbune.

Abordarea propusă prin proiect este interactivă, realizată cu ajutorul 
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metodelor psihopedagogice moderne (încurajarea creativității, abilităților de 
comunicare și integrare într-un anumit grup, dezvoltarea spiritului de echipă 
și a încrederii în sine) și, de asemenea, prin intermediul metodelor recreative 
(învățare din perspectivă ludică, acordarea timpului necesar pentru destindere). 
Considerăm că abordarea interactivă este fundamentală întrucât asigură feed-
back-ul necesar și atingerea obiectivelor propuse, iar metodele psihopedagogice 
adecvate vârstei și grupului-țintă, precum și metodele recreative vor face proce-
sul învățării deosebit de atractiv.

Credem în valoarea adăugată a educației prin cultură și a contribuției acesteia 
la formarea unei tinere generații cu poftă de cunoaștere, dornică să exploreze și 
să interacționeze adaptabil cu membrii comunității și ai societății per ansamblu.
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Aspecte din cadrul atelierelor de vacanță „Micii meșteșugari”
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REALITATEA VIRTUALĂ LA MUZEUL 
„CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Cristina Seitz

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

Cuvinte cheie: realitatea virtuală, realitatea augmentată, Muzeul „Casa 
Mureșenilor” Brașov, protejarea patrimoniului 

Derulat în toamna anului 2017 proiectul cultural Realitatea virtuală – soluție 
inovatoare de protejare și promovare a patrimoniului a propus introducerea 
unor servicii de valorificare a patrimoniului sincrone cu evoluția tehnologică 
și cu obiceiurile moderne de consum cultural, în cadrul expoziției permanente 
a Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov. Co-finanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național proiectul a beneficiat de sprijinul partenerilor Universitatea 
Transilvania Brașov – Facultatea de Sociologie și Comunicare și Inspectoratul 
Școlar al Județului Brașov.

Scopul proiectului a fost de dezvoltare a unor experiențe diferite pentru 
vizitatori, în special a celor tineri, prin introducerea de tehnologie și noi dispo-
zitive, prin implicare emoțională, prin interacțiune și divertisment educațional 
(edutainment), ca o formă complementară la mijloacele existente. Ne-am dorit 
o diversificare a gamei de soluții de prezentare a patrimoniului, introducerea și 
folosirea metodelor moderne în cadrul expoziției permanente a Muzeului „Casa 
Mureșenilor” Brașov și atragerea de noi audiențe, venind în întâmpinarea tinerei 
generații care folosește astfel de device-uri. Generația „milenialli” – generația Y 
este caracterizată în general de utilizarea crescândă a comunicațiilor, noile media 
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și tehnologiilor digitale. Impactul asupra lor s-a bazat pe diversificarea ofertei 
culturale existente, prin intermediul unui limbaj apropiat generației, și anume, 
noile tehnologii media. Astfel, beneficiarii direcți ai proiectului, au aflat informații 
culturale suplimentare prin mijloace noi, adaptate vârstei și intereselor proprii.

Aplicațiile de realitate virtuală și realitate augmentată în domeniul muzeal 
au devenit din ce în ce mai răspândite în muzeele din Europa și America de 
Nord. Implementarea de aplicații dezvoltate pe specificul sectorului muzeal din 
România se află într-un stadiu incipient, dar potențialul pe care îl are este foarte 
important, având în vedere numărul de muzee existente în țară. La momentul 
conceperii proiectului cultural au fost identificate doar câteva instituții muzeale 
din Romania ce aveau introduse aplicații de realitate virtuală în cadrul expozițiilor. 
Între timp situația s-a schimbat în mod pozitiv, astfel că, asistăm la o creștere a 
numărului instituțiilor muzeale care au făcut pași semnificativi în această direcție, 
vezi Muzeul Județean de Istorie şi Artă din Zalău, Muzeul Sării de la Slănic, Muzeul 
Etnografic Cluj, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, ș.a.

Realitatea Virtuală (VR – Virtual Reality) se referă la un sistem de concepte, 
metode şi tehnici care se utilizează la elaborarea şi construirea de produse 
software în scopul utilizării lor prin intermediul unor sisteme de calcul moderne.1 
VR crează un mediu digital ce permite utilizatorilor să-l experimenteze din interior 
şi să interacționeze cu acesta, iar din punct de vedere tehnic, descrie un mediu 
tridimensional generat de un computer cu care un utilizator poate interacționa. 

Realitate augmentată (AR) este un live, un direct sau indirect, de vedere fizică, 
în lumea reală de mediu, ale cărei elemente sunt completate de către calculator, 
generate de intrări senzoriale, cum ar fi de sunet, video, grafice sau date GPS. Prin 
contrast, realitatea virtuală înlocuiește lumea reală, cu una simulată.2

Expoziția permanentă a muzeului concentrată în trei săli de expoziție, însu-
mând cca 100 mp, reunește și expune bunuri culturale reprezentative și ilustra-
tive pentru istoria familiei Mureșenilor. Tematica expoziției parcurge succint isto-
ria cu caracter biografic a celor mai importanți membri ai familiei Mureșenilor, 
contribuția acestora la apariția și existența primului ziar politic românesc din 
Transilvania – „Gazeta de Transilvania” și o istorie muzicală a Brașovului. În sălile 
de expunere există o concentrare masivă de bunuri culturale de patrimoniu, 
care nu permit prezentarea „poveștilor” de epocă în maniera clasică, specifică 
muzeelor, cu panouri explicative. Pentru a compensa această aparentă lipsă de 
informații de specialitate istoricul colaborator în proiect a elaborat și livrat un 
raport de cercetare cu privire la informații istorice și bunuri culturale ce urmau 
să beneficieze de soluții de integrare a realității virtuale și realității augmentate. 
Acesta a identificat și generat conținutul necesar în care trei membri ai familiei 

1 http://www.academia.edu/718371/Realitatea_Virtual%C4%83_Virtual_Reality_Tehnologie_
Modern%C4%83_a_Informaticii_Aplicate

2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Realitate_augmentat%C4%83
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Mureșanu au devenit prin intermediul tehnologiei ghizi virtuali: poetul Andrei 
Mureșanu, publicistul dr. Aurel Mureșianu și pictorița Elena Mureșianu.

Andrei Mureșanu (1816–1863), vărul profesorului Iacob Mureșianu (1812–
1887), a fost redactor al suplimentului literar „Foaie pentru minte și literatură” al 
„Gazetei de Transilvania”, poet al Revoluției de la 1848, moment în care compune 
și publică în paginile suplimentului literar poezia „Un răsunet”, cunoscută în pre-
zent sub titlul „Deșteaptă-te Române! – Imnul de Stat al României.

Dr. Aurel Mureșianu (1847–1909), fiul academicianului Iacob Mureșianu, a 
fost din 1878 director și redactor al ziarului „Gazeta Transilvaniei”. Este considerat 
primul ziarist român profesionist din Transilvania, din 1884 transformă Gazeta în 
cotidian iar din 1888 o tipărește în cadrul Tipografiei „A. Mureșianu”. În anii 1890–
1892 a fost implicat în redactarea Memorandului, cel mai important document 
politic românesc din Transilvania secolului al XIX-lea.

Elena Mureșianu (1862–1924), soția dr. Aurel Mureșianu, a fost considerată 
prima pictoriță cu studii superioare din Transilvania după parcurgerea, timp de 4 
ani, a Școlii de Arte și Meserii a Muzeului Austriac pentru Artă și Industrie din Viena. 
După decesul soțului conduce între anii 1909–1911 ziarul „Gazeta Transilvaniei” și 
Tipografia A. Mureșianu fiind considerată astfel prima femeie manager a unui ziar 
din România, într-o epocă în care femeile începeau să se emancipeze. 

Pentru crearea și dezvoltarea aplicației software de mixed reality au fost rea-
lizate în studioul Chroma Key, trei filme la calitatea 1980/1080 Full HD, rezultând 
un produs finit de cca 7 minute. Filmele realizate au permis „decuparea” perso-
najelor și suprapunerea acestora, ca realitate augmentată, peste imaginea reală 
a interioarelor de muzeu. 

Al doilea tip de integrare este reprezentat de rularea a două filme cu carac-
ter istoric și documentar, pe care vizitatorii le vor putea admira în aplicația de 
realitate virtuală, fără folosirea de proiectoare sau televizoare. Aceste filme vor fi 
„activate” prin intermediul unor declanșatori – markeri. 

Primul film este o reconstituire a dansului de societate ROMANA realizat 
în anul 2007 cu ajutorul coregrafei Nermina Damian, respectiv cu participarea 
Ansamblului de balet și a pianistei Sena Ducariu de la Opera Brașov. Compus în 
toamna anului 1849 de pedagogul, publicistul, academicianul, Iacob Mureşianu, 
s-a dansat în mod oficial la Brașov la balul „Reuniunii femeilor române” în iarna 
anului 1851, la Brașov. Iacob Mureşianu a denumit suita coregrafică ROMANA, 
numele constituind de fapt acronimul figurilor care compuneau dansul: „Rosa”, 
„Octavia”, „Mureşana”, „Augusta”, „Nimfa” şi „Amata”. Dansul ROMANA, adapta 
sub o formă avansată, figurile coregrafice ale unor jocuri populare româneşti: 
Ardeleana, Haţegana, jocul bănăţean Pe picior, Învârtita şi Braşoveanca. Dansul 
de coloană ROMANA s-a răspândit şi s-a dansat la toate seratele, balurile şi recep-
ţiile din Ardeal, Maramureş, Banat, Crişana şi chiar în nordul Moldovei până la 
începutul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Al doilea film propus, realizat de Institutul Social Român în anul 1928, 
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în regia lui Mihail Vulpescu, tratează la modul generic „Obiceiurile populare 
românești” și în mod particular obiceiul „Junilor din Șcheii Brașovului”. Prima 
mențiune documentară a tradiției datează din anul 1728 și se află într-un hrisov 
în care Junii sunt amintiți ca o rânduială din bătrâni. Anual, în Duminica Tomii se 
desfășoară tradiționala paradă călare a celor șapte grupuri de Juni. Îmbrăcați în 
port tradițional specific alaiul junilor pleacă din Piața Unirii și străbate călare mai 
multe străzi din centrul istoric al Brașovului. Ajung, în final, la Pietrele lui Solomon 
unde petrec până târziu. 

Ultimul tip de aplicație va fi reprezentat de „ferestrele virtuale” către tre-
cut. Pentru a oferi o perspectivă completă vizitatorului despre ce putea vedea un 
brașovean în preajma anul 1900, utilizatorul aplicației și ochelarilor de realitate 
virtuală va „descoperi” imagini spre trecut. 

Brașovul văzut de sus. Brașovul a fost dintotdeauna un oraș fascinant. 
Această fascinație era dată de faptul că putea fi văzut și de sus în jos, grație mun-
telui Tâmpa, aflat în imediata proximitate a orașului încă de la începuturile sale. 
Turiștii, localnicii, călătorii, militarii sau geografii, și primii fotografi au realizat 
splendide imagini ale Brașovului văzut de sus, chiar și în absența baloanelor sau 
avioanelor. Pentru această „podea interactivă”, cu ce putea vedea un brașovean 
de acum 100 de ani când era urcat pe Tâmpa. A fost propusă imaginea din arhiva 
Mureșenilor, colecția de cărți poștale ilustrate, cu numărul de inventar 472.3 

Strada Mureșenilor. Pentru a arăta vizitatorilor ce putea vedea un brașovean 
de acum 100 de ani de la nivelul solului, s-a ales o imagine cu strada Mureșenilor. 
Bineînțeles, motivul acestei opțiuni este dat de onorarea numelui ilustrei familii a 
Mureșenilor încă din perioada interbelică, atunci când după unirea Transilvaniei 
cu România, denumirile străzilor orașelor din Ardeal au fost modificate, apărând 
și denumiri „românești”. Astfel, fosta stradă a Vămii devenea strada Mureșenilor. 
La această denumire s-a revenit după anul 1989, iar muzeul nostru recunoaște în 
mod simbolic importanța acestei denumiri. A fost propus numărul de inventar 5, 
din arhiva Mureșenilor, colecția de cărți poștale ilustrate.4 

Dirijabilul „Graf Zeppelin” a realizat în anul 1929 o cunoscută călătorie în 
jurul pământului. Pentru brașoveni acest eveniment a avut o însemnătate deo-
sebită, pentru că într-o zi de miercuri, 16 octombrie 1929, la distanță de câteva 
săptămâni după încheierea călătoriei amintite mai sus, „Graf Zeppelin” a putut fi 
zărit deasupra orașului de la poalele Tâmpei. Poate nu întâmplător, de la această 
dată avem și o foarte plastică imagine a evenimentului, realizată de pe vârful 
acestui munte reprezentativ pentru oraș.5 

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov a stabilit o colaborare cu firma Bluemind 
Software6 pentru dezvoltarea unei aplicații mobile care utilizează realitatea virtu-

3 Dr. Valer Rus, Raport de cercetare istorică, p. 4.
4 Ibidem, p. 6.
5 Ibidem, p. 8.
6 http://www.bluemind-software.ro/index.php?lang=ro
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ală și realitatea augmentată prin opt integrări permanente de tipul: ghizi virtu-
ali, rulări de film și ferestre virtuale în trecut. Aplicația a fost instalată pe două 
telefoane mobile de tip Samsung Galaxy. Vizitatorii au putut accesa integrările 
de realitate virtuală și realitate augmentată utilizând aceste două telefoane dar 
și prin intermediul ochelarilor Samsung Gear VR obținuți cu titlu de sponsorizare 
din partea S.C. Orange România. De asemenea, s-a încheiat un acord de partene-
riat cu firma S.C. Visual Fan S.R.L. care a acordat cu titlu de împrumut, timp de 
două luni de zile, 3 smartphone-uri și 3 perechi de ochelari VR.

Partenerul Inspectoratul Școlar al Județului Brașov a planificat și organi-
zat vizita a 17 clase de elevi din școlile și liceele brașovene în cadrul expoziției 
permanente. În paralel cu vizitele a fost efectuată de Universitatea Transilvania 
– Facultatea de Sociologie și Comunicare o cercetare sociologică asupra bene-
ficiarilor direcți pentru evaluarea impactului soluțiilor propuse în proiect. Cei 
200 de elevi și 200 de studenți vizitatori ai expoziției permanente au completat 
chestionare de cercetare sociologică pentru evaluarea potențialului de recep-
tare a beneficiarilor a informațiilor istorice. Chestionarele aplicate de partenerul 
Universitatea Transilvania – Facultatea de Sociologie și Comunicare au fost inter-
pretate într-un raport final. Conform acestuia noile tehnologii precum realitatea 
virtuală și realitatea augmentată ar putea fi soluția pentru atragerea categoriilor 
de vizitatori tineri către muzee acestea fiind considerate inovative de către publi-
cul tânăr și, pe baza lor, se pot imagina o multitudine de dezvoltări și evenimente 
conexe care să se transpună într-o mai eficientă interpretare și promovare a patri-
moniului cultural din muzeele din România. Gradul mare de penetrare a dispo-
zitivelor mobile inteligente și în rândul altor categorii de public poate permite 
dezvoltarea unor soluții inovatoare de acest tip care să sporească atât numărul 
de vizitatori, cât și nivelul de interacțiune al acestora cu produsele și serviciile 
muzeale.

Conform planului de promovare, comunicare și diseminare, anunțurile și 
datele privitoare la proiect au fost postate pe site-urile partenerilor și pe paginile 
de facebook ale acestora. La deschiderea expoziției permanente a fost organizată 
o conferință de presă cu participare mass-media. Proiectul a fost mediatizat în 
presa scrisă locală și în mediul on-line (56 de apariții), internațional (2 apariții: 
http://nouvelles-du-monde.com/, http://impacttv.md) televiziune (TVR, PRO TV, 
Nova, RTT Brașov, Antena Brașov, Brașov TV), radio (Radio România Actualități, 
Agerpres, MediaFax, Radio Brașov, Radio Mureș). 

Prezentarea expoziției permanente prin intermediul soluțiilor de realitate 
virtuală și realitate augmentată reprezintă un mijloc facil, eficient, atractiv și 
accesibil de însușire a cunoștințelor privitoare la moștenirea culturală a familiei 
Mureșianu. Diversele soluții propuse conferă proiectului un caracter interactiv și 
intenționează să aducă muzeul și patrimoniul acestuia cât mai aproape de bene-
ficiarii direcți. Muzeul și-a dezvoltat un pachet de servicii interactive noi care sunt 
folosite și în prezent. 
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Afiș Realitatea virtuală Lansare proiect

Andrei Mureșeanul Elena Mureșeanu

Film Parada Junilor „Graf Zeppelin”
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Brașovul văzut de sus

Strada Mureșenilor





DROBETA, Pedagogie Muzeală, XXVIII–XXIX/2018–2019, p. 89–100

PROIECT EDUCAȚIONAL „SALVAȚI 
GRĂDINA PUBLICĂ!”

Magdalena Trăistraru,  
Aneta Pristoleanu

Abstract: Project initiated by the Department of Public Relations, Cultural 
Marketing and Museum Pedagogy and carried out in the autumn of 2016, had 
as a target group the students of the 7th grade from the „Constantin Negreanu” 
High School.
The project aims to raise awareness of the value and importance of the local 
natural heritage, to attract attention and respect for the values   of the local cul-
tural heritage, to develop the feeling of belonging to a local spiritual and mate-
rial community.
Keywords: educational project, park, volunteers, museum, school

Cuvinte cheie: proiect educational, parc, voluntari, muzeu, școală

Muzeul Regiunii Porților de Fier pe lângă funcțiile de cercetare, valorificare, 
conservare și restaurare mai are o componentă foarte importantă și anume 
educația muzeală. Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală 
din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier de aproape două decenii desfășoară 
programe și proiecte educaționale prin care urmărește să promoveze, în primul 
rând, patrimoniului muzeal, dar și pe cel local și național atât din punct de vedere 
istoric, natural, etnografic cât și plastic.

Începând cu anul 2016, când conceptul muzeului s-a schimbat, iar în urma 
reabilitării întreg complexului muzeal și construirea unui Pavilion Multifuncțional, 
dedicat în mare parte activităților pedagogice, cele mai multe programele și pro-
iectele inițiate de muzeu s-au desfășurat în acest spațiu.

Ideea proiectului „Salvați Grădina Publică!” a apărut atunci, când, trecând 
prin fața Parcului „General Dragalina”, fosta Grădină Publică a orașului, am remar-
cat cât de neîngrijită a ajuns această oază de verdeață, care în perioada inter-
belică a avut o importantă însemnătate pentru severineni. Ne-am gândit că ar fi 
interesant să transmitem tinerei generații dragostea și respectul pentru natură, 
istoria locală și cultura civică.
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Proiect inițiat de Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie 
Muzeală și desfășurat în toamna anului 2016, a avut drept grup țintă elevii clasei a 
VII-a din Școala Gimnazială „Constantin Negreanu”.

Obiectivele proiectului
Proiectul urmărește conștientizarea valorii şi importanței patrimoniului 

natural local, atragerea atenției şi respectului faţă de valorile partimoniului cul-
tural local, dezvoltarea sentimentului de apartenență la o comunitate locală spi-
rituală şi materială.

Scopul proiectului
– formarea unei atitudini pozitive față de natură prin conștientizarea intere-

sului față de cel mai vechi parc al orașului;
– cunoașterea istoriei locale din punct de vedere al spațiilor verzi (Parcul 

Rozelor, Parcul Central, Grădina Botanică a Liceului Traian și Grădina Publică);
– cunoașterea a cinci specii de arbori existenți în Parcul Dragalina (fosta 

Grădină Publică);
– exprimarea în cuvinte proprii a unor mesaje cu conținut ecologist;
– colectarea unor materiale din natură pe care să le folosim în cadrul atelie-

relor de creație;
– transmiterea unor mesaje de conștientizare a populației cu privire la patri-

moniul natural existent în Grădina Publică;
– Lucrul în echipă.

Desfășurarea proiectului
Prima întâlnire din cadrul proiectului a avut loc la Pavilionul Multifuncțional 

și a constat în prezentarea unui material Power Point prin care elevii au fost 
informați despre scopul și obiectivele proiectului, despre cele patru parcuri ale 
orașului și în mod special despre cei cinci arbori, aleși special pentru a fi studiați 
și care cresc în Parcul „General Dragalina”.

Toate cele patru parcuri cu peste un secol vechime au fost prezentate în fața 
elevilor prin acest material documentar, astfel:

PARCUL CENTRAL amenajat în primăvara anului 1900, pe locul pieței din fața 
Primăriei orașului, are în interiorul lui încă de la 1906, bustul împăratului Traian, 
iar mai târziu, în 1971, tot aici găsindu-și locul și bustul lui Decebal.

PARCUL ROZELOR amenajat între anii 1911–1914, deschide radical estetica 
urbanizării severinene. În „Amintirile” sale Șerban Cioculescu avea să evoce sublim 
acest spațiu al copilăriei sale, unde „Nicăieri luna nu răsare mai eminescian”.

PARCUL LICEULUI TRAIAN ia ființă în urma vizitei regelui Carol I din 1897. 
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Acesta vizitează Liceul Traian din Severin și îi propune lui Teodor Costescu, direc-
torul edificiului, ca spațiul din jurul liceului să-l transforme în grădină botanică 
unde să studieze elevii.

GRĂDINA PUBLICĂ s-a amenajată în perioada 1842–1848. „Terenul aferent a 
fost destinat încă din 1840, pe o suprafață de 1500 de stânjeni pătrați1. Din 1863 în 
această grădină s-a amenajat un punct de agrement și distracție pentru care au 
fost instalate 14 lămpi de iluminat2. În 1869, primăria a decis extinderea Grădinii 
publice, iar în 1876 s-a amenajat o seră de flori și de arbori ornamentali”.

După vizionarea întregului material, elevii au fost impresionați de istoricul 
acestui parc și au fost încântați să participe la desfășurarea proiectului.

Următoarea activitate a constat în deplasarea în Parcul „General Dragalina”, 
unde copiii au avut de colectat material vegetal (frunze, castane, conuri de brad) 
de la cei cinci arbori propuși spre studiere. Astfel, ne-am oprit asupra chiparosului 
de baltă, castanului comestibil, castanului sălbatic, platanului și arborelui ginkgo 
biloba. Am lucrat în echipe, iar la final tot materialul colectat l-am depozitat în 
cadrul Pavilionului Multifuncțional, frunzele copacilor au fost puse la presat, iar 
castanele au fost lăsate la uscat. 

Acum, având materialele vegetale colectate și presate am trecut la următoa-
rea etapă din cadrul proiectului și anume, lecția interactivă care avea drept scop 
cunoașterea celor cinci arbori întâlniți în parc. Specialiștii muzeului au realizat 
mai multe bilețele, fiecare bilețel conținând numele unui arbore și câte o curio-
zitate despre acesta. Bilețelele au fost introduse în capsule de plastic, după care 
dintr-un coșuleț elevii au tras la sorți rând pe rând în vederea formării celor cinci 
echipe de lucru, una pentru fiecare arbore studiat. Ca material auxiliar, colegul 
nostru Dorel Dinișoară, artist plastic ne-a desenat pe foi de flip charter cei cinci 
arbori aleși spre studiu. Copacii aveau schițat trunchiul și ramurile, astfel că fiecă-
rui elev îi rămânea posibilitatea să lipească câte o frunză presată pe hârtia de flip 
charter, să-și noteze numele sub ea, să transmită un mesaj cu conținut ecologist, 
iar la rubrică știați că…? să lipească bilețelele primite prin tragerea la sorț. 

Echipa formată din Cristina, Marian, Albert și Luis au reprezentat chiparo-
sul de baltă și la curiozități, gen Știați că…. ? copiii au notat :

– Chiparosul de baltă este cel mai longeviv arbore care poate ajunge la 6000 
de ani

– Chiparosul de baltă este o specie exotică, care poate atinge 50 m în înălțime 
şi până la 4 m în diametru. Este originar din sud-estul Americii de Nord, unde are 
un areal destul de restrâns, în vecinătatea Golfului Mexic

– Chiparosul de baltă este un conifer cu frunzele căzătoare, cu scoarța roșiatic-
brună si o forma conică. Frunzișul verzui se transforma în galben-maroniu spre 
toamnă. Se poate planta în orice tip de sol, dar preferă zonele umede.

1 Arhivele Primăriei Turnu Severin, dosar 1/1833, f. 211
2  Ibidem, dosar 1/1863, f. 35–36, orig.



92   |  magdaLena trăistraru, aneta PristoLeanu

– Chiparosul de baltă se înmulțește prin semințe. Toamna, în lunile octom-
brie și noiembrie, se recoltează conurile, care se vor păstra pană în primăvară, 
martie-aprilie. Procesul continuă cu extragerea semințelor din conuri, în primă-
vara timpurie și înmuierea lor în apă, înainte de semănare.

După completarea planșei cu cele câteva curiozități elevii au notat pe o ini-
mioară de hârtie mesajul lor adresat chiparosului de baltă:

„Ești cel mai longeviv dintre conifere
Te străduiești să ieși în evidență printre cele
Cum mulți nu te observă
Noi le vom povesti, 
Cum unii te evită 
Noi te vom ocroti”!

La final, fiecare echipă și-a format un tablou prin laminarea unei folii A3, în 
interiorul căreia au fixat inimioara de hârtie cu mesajul adresat arborelui pe care 
l-au reprezentat și câteva frunze ce aparțin acestor specii.

Echipa formată din Andreea, Denisa, Mălina, David și Darius au reprezentat 
arborele ginkgo biloba, iar la curiozități au notat:

– Ginkgo biloba este cel mai bătrân arbore cunoscut și care încă mai trăiește 
pe planetă. A apărut acum aproximativ 250 de milioane de ani, chiar înaintea 
dinozaurilor, și a rezistat chiar și bombelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki în 
timpul celui de-al doilea război mondial. În urma acestui eveniment, cercetătorii 
au observat că arborele a înmugurit fără să fi suferit vreo mutație.

– Ginkgo biloba (Arborele pagodelor) este o specie de arbori care crește în 
China. Crește până la o înălțime de 30–40 de metri, poate trăi până la 3000 de ani 
si este o specie de arbori la care, pe un exemplar, se găsesc doar flori masculine 
sau feminine, lucru foarte rar întâlnit la arbori. Arborii femele produc fructul – 
acesta este asemănător cu o cireașa de culoare verde – gălbuie.

– Extractele din frunzele de Ginkgo biloba sunt deosebit de bune in amelio-
rarea circulației sangvine, au proprietăți benefice în stimularea creierului, în tra-
tarea maladiei Alzheimer și a demențelor, precum și în protejarea neuronilor de 
radicalii liberi. 

– Preparatele obținute din frunzele şi fructul arborelui Ginkgo biloba intră în 
compoziția a cel puțin 25 de produse medicamentoase.

– Frunzele de Ginkgo biloba nu sunt atacate de insecte sau boli fungice. 
Ginkgo este unul dintre arborii cu cea mai mare capacitate de depoluare a aerului, 
de aceea în Bruxelles, multe bulevarde sunt străjuite de arbori de Ginkgo biloba, 
tocmai datorită efectului lor depoluant, dar și decorativ.

Mesajul tinerilor către arbore a fost:
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„Îți mulțumim că tu exiști și prin însușirile tale vindeci. Te vom proteja mereu și 
îți vom face cunoscute beneficiile tale”.

Echipa formată din Cezara, Daria, Simina și Andrei au reprezentat platanul, 
iar curiozitățile notate de ei au fost:

– Lemnul de platan este tare, greu, dar putrezește ușor. Tulpina este groasă 
acoperită de o scoarță ce se exfoliază în plăci mari, prin exfoliere pe tulpină apar 
pete cenușii gălbui.

– Florile de platan apar odată cu înfrunzirea, florile femele sunt grupate și 
atârnă pe un peduncul (codiță) lung. Fructul platanului are un diametru de 2,5 
cm, atârnătoare cu codița lungă de 15 cm, persistă pe arbore și în perioada de 
iarnă.

– Perioada de înflorire a platanului este în luna mai. Se dezvoltă cel mai bine 
dacă este plantat în locurile cu multă lumină și soare. Este un arbore de talie mare 
care poate să se dezvolte la o înălțime de peste 10 metri. Tolerează foarte bine 
mediile poluante. Este rezistent și la boli sau dăunători.

– Platanul este cultivat cu scop decorativ în grădini, parcuri și spații ver-
zii. Oferă imagini impresionante dacă este plantat de-a lungul aleilor. Se poate 
planta și ca arbore solitar.

Mesajul transmis de această echipă platanului a fost:

„Te iubim și te stimăm!
Te vom ajuta să nu dispari!”

Echipa formată din Codruța, Alexandra, Andrei, Andreea și Alexandra au 
reprezentat castanul sălbatic, iar la rubrica știați că...? au notat: 

– Castanul sălbatic este un arbore creativ, căruia îi place să ofere specta-
cole. Primăvara își transformă ramurile în candelabre formate din flori colorate 
și parfumate suav, vara își răsucește trunchiul spre dreapta, așa, într-un gest de 
exuberanță, iar toamna se încarcă de ghiulele țepoase, care cad cu pocnet sec pe 
pământ și din care ies niște fructe lucioase, ciudate, cu un ochi mare în frunte și 
care fac bucuria copiilor. 

– În zodiacul plantelor castanul sălbatic îi este subordonat marelui Jupiter, 
mai-marele zeilor din Olimp, care este asociat cu orgoliul, măreția, bogăția si 
optimismul. 

– Castanul sălbatic crește ușor, urcând spre 35 de metri. Trunchiul lui poate 
atinge grosimi remarcabile, de până la 2 metri, iar ca vârstă ajunge la 300 de ani.

– Florile castanului sălbatic au formă de candelabre și își schimbă culoarea 
din alb în roz și în roșu, un semnalizator pentru albine, care află, astfel când e 
vremea să le adune nectarul (vremea bună e la început, când petalele albe au 
margini vag aurii). 

– Fructele castanului sălbatic nu se pot consuma, deși pentru unele animale 
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ele reprezintă o delicatesă, în iernile lungi, ele sunt, chiar, o hrana indispensa-
bila pentru căprioare și porcii mistreți. În schimb, castanele au virtuți medicinale 
remarcabile, printre care la loc de frunte se afla efectul lor asupra suferințelor 
provocate de bolile venelor și de reumatism.

Promisiunile făcute de această echipe arborelui studiat sună cam așa :

„Rămâi în atenția noastră prin farmecul și splendoarea ta cu micile tale fructe 
pe care le culegem cu admirație”

Echipa formată din Daniela, Bianca, Alexandra, Aneta și Magda au repre-
zentat castanul comestibil despre care au consemnat:

– Castanul comestibil (castanul dulce) este un arbore originar din sudul 
Europei și al Asiei Mici. Este un arbore foios, cu o rădăcină rămuroasă, tulpina 
dreaptă, cilindrică, de dimensiuni mari, atingând frecvent înălțimea de 20–35 
m, cu un trunchi care la maturitate poate atinge adesea 2 m în diametru. Arborii 
bătrâni de peste 100 de ani sunt de multe ori scorburoși. Castanul comestibil, de 
multe ori, poate ajunge vârsta de 500–600 de ani.

– Fructele castanului comestibil sunt foarte gustoase, sunt utilizate ca ingre-
dient ales de către fabricanții de ciocolată și delicatese, fiind frecvent coapte sau 
prăjite. Sub forma lor prăjită sunt foarte apreciate în Franța, Italia și, mai ales, în 
Corsica. Coacerea sau prăjirea se pot face fie integral, fie sub formă granulară, 
obținându-se un fel de făină, din care se realizează piureul de castane. 

– Fructele castanului comestibil se consumă coapte, fierte, prăjite combinate 
cu unele legume. Deosebit de gustos este piureul de castane cu fructe proaspete 
de pădure: fragi, zmeură şi fructe orientale: banană, ananas.

– Compoziția castanelor comestibile este asemănătoare cu cea a grâului, în 
trecut fiind folosite deseori la prelucrarea pâinii. De asemenea, castanele sunt 
bogate în săruri de potasiu, calciu, magneziu, fier, mangan, zinc, fosfor, vitamine 
C, B1, B2,

– În scop terapeutic, de la castanul comestibil se recoltează coaja, florile, 
frunzele și semințele. Consumul castanelor comestibile nu este recomandat per-
soanelor diabetice și celor obeze.

Mesajul transmis castanului comestibil de această echipă a fost :

„Te vom ajuta, Te vom proteja!
Natura este secretul păsărilor”

O altă activitate din cadrul proiectului a constat în realizarea unui pliant 
cu informații despre speciile de arborii rari care cresc în actualul Parc „General 
Dragalina”, în vederea conștientizării populației severinene cu privire la patrimo-
niul natural existent în acest parc.

Ultima activitate din cadrul proiectului „Salvați Grădina Publică!” s-a 
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desfășurat pe teren, mai concret în zona Parcului „General Dragalina” și a con-
stat în împărțirea de flyere, cu mesaje de conștientizare a trecătorilor cu privire 
la patrimoniul natural existent în acest parc. S-a dovedit că aceștia, în marea lor 
majoritate severineni, mai învârstă, și-au amintit cu plăcere ce a însemnat acest 
parc în perioadă în care nu aveai prea multe alternative de petrecere a timpului 
liber și totodată s-au bucurat văzând că tânăra generație se implică în protejarea 
și conservarea naturi.

Concluzie
Prin această metodă interactivă considerăm că elevii au deprins mai ușor 

noțiuni de biologie și de istorie locală, au fost mult mai implicați lucrând în 
echipe, dar totodată exprimându-și propriile opinii separat.
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Aspecte din timpul atelierelor de colectare, presare și informare
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Aspecte din timpul desfășurării proiectului
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Materiale realizate în cadrul proiectului
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TÂRGUL NAȚIONAL DE JUCĂRII-
TRADIȚIONAL ȘI MODERN PRIN TEHNICI DE 

REINTERPRETARE A PATRIMONIULUI

Raluca Ioana Andrei

Abstract: The National Toys Fair project aimed to create a direct dialogue 
between the popular craftsmen and the visiting public. Between May 31 – June 
2, 2019, more than 25 craftsmen, artists and entertainers brought toys made by 
traditional techniques to the public or reinterpreted them using modern tech-
niques and ecological materials.
Innovation and creativity were the key points of the workshops organized within 
the National Toy Fair. Each workshop was accompanied by direct visual experi-
ence either with heritage objects or with objects exhibited by popular craftsmen.
Revitalization and promotion of traditional crafts by organizing fairs within 
museums and not only, the involvement of craftsmen in practical, demonstra-
tive workshops, made for all categories of public by the museum institutions, 
ensures the sustainability of this professional category.
Keywords: toy, workshop, fair, animation, craftsman

Cuvinte cheie: jucărie, atelier, târg, animație, meșter

Proiectul Târgul Național de Jucării și-a propus realizarea unui dialog direct, 
nemijlocit, între meșterii populari şi publicul vizitator ce se manifestă în spirit 
comunitar şi interactiv prin încurajarea publicului de a cunoaște şi proteja, de a-şi 
însuși şi perpetua tradiția culturală. În perioada 31 mai – 2 iunie 2019, peste 25 de 
meșteri, artiști și animatori, au adus în fața publicului jucării realizate prin tehnici 
tradiționale sau le-au reinterpretat prin tehnici moderne, cu utilizarea materiale-
lor ecologice.

Evenimentul organizat în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, zona 
Școala din Ticera și Etno Tehno Parc a urmărit:

– Sensibilizarea publicului Muzeului ASTRA cu privire la jucăriile confecționate 
din materiale ecologice, biodegradabile prin organizarea standurilor cu meșter.

– Dezvoltarea abilităților, deprinderilor și a aptitudinilor manuale 
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participanților la Târgul Național de Jucării prin organizarea de către muzeu a 
atelierelor practice.

– Stimularea meșterilor de a-și valorifica și păstra meșteșugul prin punerea la 
vânzare a jucăriilor confecționate în mod tradițional.

– Facilitarea interacțiunii dintre publicul muzeului și meșterul popular prin 
organizarea de ateliere interactive cu meșter.

– Încurajarea tehnicilor moderne de reinterpretare a jucăriilor tradiționale, 
cu utilizarea materialelor ecologice. 

– Însușirea de către participanții la Târgul Național de Jucării a tehnicilor 
tradiționale de confecționare a unei jucării proprii prin participarea la atelierele 
practice și demonstrative organizate de muzeu. 

Pentru a atrage publicul către standul pe care meșterii l-au reprezentat, 
aceștia au amenajat un spațiu pentru demonstrații practice oferind vizitatori-
lor șansa de a pătrunde în tainele meșteșugului pe care îl practică, iar pentru a 
asigura reconstituirea atmosferei satului tradițional aceștia au purtat costumul 
popular tradițional specific zonei pe care au reprezentat-o. 

Interacțiunea directă cu meșterul popular transformă simpla vizită într-o 
interacțiune directă cu patrimoniul material și imaterial și duce la experimen-
tarea valorilor tradiționale. De asemenea, contactul direct cu meșterii populari 
încurajează comunitatea spre o mai bună cunoaștere a ceea ce presupune munca 
meșterului, valorizând-o. Un alt beneficiu pentru comunitate l-a reprezentat 
posibilitatea de a învăța un anumit meșteșug. Derulându-se pe parcursul celor 
trei zile, demonstrațiile practice au oferit vizitatorilor interesați atât informațiile 
necesare, cât și resursele logistice, materiale și de timp pentru însușirea anumitor 
tehnici privind meșteșugul respectiv. 

Conectarea peisajului urban cu lumea rurală, corespondența între jucă-
riile moderne și cele tradiționale, asemănările și deosebirile, evoluția acestora 
în timp, transformările suferite, meserii uitate, meserii reinterpretate sunt doar 
câteva puncte de interes în dinamica târgului. Rețeaua Europeană a Organizației 
Muzeelor (Gutsche, Hoschler, Kendall, Pagel: 2015, p 48) este de părere că inovația 
și creativitatea sunt principalele competențe ale activității umane și esențiale în 
dezvoltarea economică, iar educarea în domeniul meșteșugurilor tradiționale 
poate contribui la dezvoltarea acestor competențe. Muzeele sunt cele care, uti-
lizând și punând în practică proiecte care au la bază inovația și creativitatea, vor 
permite atât atragerea de noi categorii de public, cât și permanentizarea și fide-
lizarea publicului deja existent, îmbunătățind calitatea vieții și promovând valori 
identitare la nivel global (Andrei: 2018, p 134). 

Inovația și creativitatea au fost punctele cheie ale atelierelor organizate în 
cadrul Târgului Național de Jucării. Adresate tuturor categoriilor de vârstă, fami-
liilor cu copii, cadrelor didactice și elevilor participanți, prin atelierele practice și 
atelierele cu meșter, derulate pe parcursul celor trei zile, s-a încercat trecerea de 
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la obiect – simpla jucărie – la înțelegerea utilității sale, a materialelor folosite, a 
valorii lui în timp, implicațiile sociale ale obiectului, relația cu alte obiecte. Astfel, 
o gospodărie din lut, în miniatură, face trecerea către atelierul de olărit, prezintă 
specificul locului de proveniență prin format și detalii cromatice, modalitățile de 
locuire și corespondența cu gospodăriile din muzeu. 

În cadrul Târgului Național de Jucării au fost derulate o serie de ateliere prac-
tice: ateliere de confecționat moriști (3 ateliere organizate), diafilmele copilăriei 
noastre, ateliere de țesut brățări (3 ateliere organizate), ateliere pictură cahle (2 
ateliere organizate) și ateliere pictură pe șevalet (3 ateliere organizate).
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Atelierele au fost susținute de către specialiști ai muzeului care au contribuit 
astfel la dezvoltarea abilităților copiilor, la însușirea de către participanți a tehni-
cilor de lucru și a cunoștințelor legate de patrimoniul muzeului, ducând la impli-
carea și angajarea copiilor în sarcina de lucru.

Fiecare atelier a fost însoțit de experiența vizuală directă fie cu obiectele de 
patrimoniu, fie cu obiectele expuse de către meșterii populari.

Atelierul Casa în oglindă a oferit grupurilor organizate (clase de elevi sau 
familii cu copii) posibilitatea să cunoască în amănunt o gospodărie din cadrul 
sectorului Olărit, aceștia realizând în echipă desenul pe asfalt al gospodăriei 
alese. Număr participanți – 4 clase de elevi, 71 participanți și două familii cu copii, 
12 participanți. Au fost acordate trei premii pentru cele mai frumoase desene. 
Voucherele au constat în participarea gratuită la diverse ateliere educaționale 
organizate de muzeu. 

De asemenea, vizitatorii au avut ocazia să se familiarizeze cu diferite 
meșteșuguri tradiționale prin spectacolele Croitorașul și Hainele cele noi, o 
reinterpretare a unor basme celebre. Basmele prezentate într-un stil original, 
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autentic, au făcut o legătură directă între meșteșug, meșteșugar și pilde without 
borders. S-au realizat, la sfârșitul spectacolelor, ateliere interactive dedicate copi-
ilor. Număr participanți – 150.

În cadrul evenimentului Târgul Național de Jucării s-au derulat și o serie de 
ateliere interactive cu meșter care au avut drept grup țintă copii din diferite cate-
gorii de vârstă, dar și adulți. Au fost susținute de către meșteri populari prezenți la 
Târgul Național de Jucării 3 ateliere de confecționat păpuși, 3 ateliere de olărit, 3 
ateliere țesut la război, 2 atelier împâslit lână și 3 ateliere Satul meu din lut. 

Atelierele cu meșter au avut scopul de a prezenta participanților atât tehnica 
de lucru, cât și materialele folosite, utilitatea obiectului și nivelul de siguranță a 
jucăriilor. 

Numărul total de participanți la atelierele și acțiunile organizate în cadrul 
Târgului Național de Jucării a fost de 2572 persoane și s-au înregistrat, în perioada 
31 mai – 2 iunie, un număr de 9818 vizitatori.

Promovarea și plasarea produselor meșteșugărești este, prin intermediul târ-
gurilor organizate, îmbunătățită, iar interacțiunea directă cu publicul, implicarea 
activă în activitățile propuse facilitează formarea unui public divers prin reconsi-
derarea propriilor nevoi. Revitalizarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale 
prin organizarea târgurilor în cadrul muzeelor și nu numai, implicarea meșterilor 
în atelierele practice, demonstrative, realizate pentru toate categoriile de public 
de către instituțiile muzeale, asigură sustenabilitate acestei categorii profesio-
nale (Andrei: 2018, p 127). 
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Aspecte din cadrul Târgului Național de Jucării
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Aspecte din cadrul atelierelor

Atelier – „Casa în oglindă” 

 Atelier – Țesut brățări

Atelier de țesut



108   |  raLuca ioana andrei

Aspecte din cadrul atelierelor

  
Atelier – împâslit lâna

Atelier de olărit

Spectacol de teatru
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Aspecte din cadrul atelierelor

Atelier – pictură pe șevalet

Atelier „Satul meu din lut”
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VALORIFICAREA COLECȚIEI DE TEXTILE 
ETNOGRAFICE PRIN EXPOZIȚII 

ȘI ATELIERE EDUCATIVE

Anghelescu Luminița,  
Curea Cristina,  

Curpene Andreea

Abstract: The celebration of the Romanian Traditional Shirts, initiated in 2013 
by the community „La blouse Roumanie”, has become at the Complexul Național 
Muzeal „Curtea Domnească” from Târgoviște an instrument by which we pro-
mote our traditions, identity and last but not least the collections.
Keywords: Romanian Shirt, collection, promotion, tradition, identity

Cuvinte cheie: cămașă cu altiță, colecție, promovare, tradiție, identitatea

Dacă egiptenii au reușit să construiască piramide, grecii să ridice temple și 
statui care în prezent sunt considerate minunile lumii, țăranii români și-au cusut 
visele și poveștile pe ii, catrințe, ițari și cojoace. Au brodat pe aceste obiecte de 
port, toate speranțele, credințele și viziunea lor asupra vieții, așa încât, astăzi, 
putem spune despre costumul popular românesc că este artă și istorie în același 
timp, este povestea țăranului român. 

În colecția de textile etnografice, una dintre cele mai mari colecții ale muzeu-
lui sunt multe ii, dar și alte obiecte de port cu povești frumoase, vesele sau triste, 
povești de viață ale țăranului român, cusute sau țesute cu migală, dragoste și 
gust pentru frumos, care trebuie cunoscute de generațiile actuale și viitoare. Din 
păcate, obiectele din această colecție sunt foarte rar valorificate pentru că nu 
există un muzeu de etnografie în orașul Târgoviște, deși cele mai mari și valoroase 
colecții ale muzeului sunt cele etnografice. 

Drept urmare, sărbătoarea cămășii cu altiță, inițiată în anul 2013, de comu-
nitatea „La blouse roumanie”, ce și-a dorit ca bluza tradițională românească 
să devină un adevărat brand de țară a devenit și la Complexul Național Muzeal 
„Curtea Domnească” Târgoviște un instrument prin care ne promovăm tradițiile, 
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identitatea și nu în ultimul rând, colecțiile. Așadar, în fiecare an, începând din 
anul 2013, de Ziua Universală a Iei, la Curtea Domnească de la Târgoviște îmbră-
căm ia românească și ne mândrim că suntem români. Totodată, este pentru noi 
cel mai bun prilej pentru a scoate din depozit, frumoasele ii muntenești și a face 
cunoscute poveștile lor.

Anul acesta, fiind anul omagial al satului românesc, ne-am propus să adu-
cem în atenția vizitatorilor atât ia, piesa de bază a costumului popular, cât și 
meșteșugurile casnice tradiționale implicate în realizarea acestui frumos obiect 
de port.

Evenimentul a debutat cu vernisarea expoziției foto-documentare „Ia româ-
nească-unitate și continuitate” în care ne-am propus să ilustrăm faptul că, ia este 
un element de identitate, unitate și continuitate pentru românii din toate regiu-
nile țării.

Miniexpoziția în cadrul căreia am prezentat o parte din iile existente în 
colecția de textile etnografice a muzeului, și-a propus să evidențieze motivele și 
culorile de pe ia muntenească, astfel încât a stârnit interesul vizitatorilor de la 
Curtea Domnească, care, și-au dorit să participe și la șezătoarea organizată în cur-
tea muzeului. Vizitatorii au avut ocazia să demonstreze că au răbdare și bun gust, 
reușind să coasă pe iile din etamină, de dimensiuni mai mici, cele mai cunoscute 
motive tradiționale. 

În cadrul atelierului „Frunzuliță de secară\ Țesem, țesem pân la vară”, am 
evidențiat etapele pe care le parcurge lâna de când este tunsă de pe oaie, până 
când ajunge obiect de îmbrăcăminte sau decor (tuns, spălat, scărmănat, pieptă-
nat, tors, vopsit și țesut), iar copiii s-au familiarizat cu obiecte din colecțiile muze-
ului (darac, piepteni, furcă de tors, fus, roată de tors) și au țesut la război un semn 
de carte.

Copiii, dar și adulții care au participat la atelierul „Frunză verde iasomie\ Vreau 
să-mi fac și eu o ie” au aflat: cine și în ce împrejurări purta costumul popular, cum 
și din ce materiale erau confecționate aceste frumoase piese de port și nu în ulti-
mul rând, au reușit să descifreze povestea de pe o ie, învățând ce simbolizează 
culorile și motivele de pe aceasta. Mai mult decât atât, au realizat că, în semnele 
cusute pe aceste frumoase ii stau întipărite visele, dorințele și viața celei care îi 
dă naștere. Știind toate aceste lucruri, în cea de a doua parte a atelierului fiecare 
participant și-a cusut sau pictat povestea lui pe o ie din etamină sau din lut. 

Cele două ateliere, „Frunzuliță de secară\ Țesem, țesem pân la vară” și „Frunză 
verde iasomie\Vreau să-mi fac și eu o ie!” le-am organizat și în cursul anului școlar, 
în perioadele în care se desfășoară programul Școala Altfel „Să știi mai multe, să 
fii mai bun!”, iar în cadrul unui atelier au participat elevii unei școli particulare din 
oraș, unde tema principală a fost ia. 

Concluzionând, patrimoniul unui muzeu este cu adevărat valoros doar atunci 
când este valorificat, iar misiunea noastră a celor care ne desfășurăm activitatea 
în muzee nu trebuie să fie doar aceea de a cunoaște și păstra memoria trecutului. 
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La fel de important este să reușim să creăm povești frumoase despre trecut, care 
să ajungă în mintea și sufletul generațiilor actuale și viitoare cu scopul de a-i face 
să înțeleagă mai bine prezentul. 
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Aspecte din cadrul atelierelor
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„EROII LUI CARAGIALE” LA NOAPTEA MUZEELOR

Monica Violeta Bostan

Abstract: „Heroes of Caragiale” is the title of the exhibition that welcomed 
those who crossed the threshold of the “I.L.Caragiale” Museum, section of 
the Prahova County Museum of History and Archeology, at the “Night of the 
Museums” event, 2019 edition. The realization of the exhibition represented a 
stage in the educational partnerships. Each drawing has been numbered, with 
visitors having the opportunity to vote on the favorite drawing. The works were 
awarded in the order of the votes received, thus awarding diplomas to the par-
ticipating students with works in the exhibition 
Keywords: exhibition, drawing, award, “heroes of Caragiale”

Cuvinte cheie: expoziție, desen, premiu, „eroii lui Caragiale”

Muzeul „I. L. Caragiale”, Ploiești, secție a Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova, a luat ființă în 30 ianuarie 1962, când se aniversau 110 ani de 
la nașterea marelui nostru dramaturg, la inițiativa profesorului Nicolae SIMACHE, 
care a deschis mare parte din muzeele Prahovei, fiind numit „ctitor al muzeelor 
prahovene”.

Muzeul încheie în fiecare an școlar peste 50 de parteneriate educaționale cu 
reprezentanți ai unităților de învățământ din județul Prahova și din întreaga țară, 
bucurându-se astfel de prezența a peste 7.000 de vizitatori, pe parcursul unui an.

„Eroii lui Caragiale” este titlul expoziției care i-a întâmpinat pe cei care au 
trecut pragul Muzeului „I. L. Caragiale”, secție a Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova, la evenimentul „Noaptea Muzeelor”, ediția 2019.

Realizarea expoziției a reprezentat o etapă în cadrul parteneriatelor 
educaționale. Astfel, fiecare desen expus a fost numerotat, vizitatorii având posi-
bilitatea să voteze desenul preferat. Lucrările au fost premiate în ordinea voturi-
lor primite, acordându-le astfel diplome elevilor participanți.

Scopul expoziției a fost de a-i apropia și pe cei mai mici dintre vizitatorii 
noștri de opera marelui nostru scriitor, provocându-i astfel să deseneze eroii pe 
care i-au întâlnit și îndrăgit în schițele lecturate.
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Aspecte din cadrul expoziției „Eroii lui Caragiale”
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ACTIVITATEA DE PEDAGOGIE MUZEALĂ „BURSUCUL”

Daniela Ramona Botoș, 
 Mara Cătălina Botoș

Abstract: The activity “The badger” was organized within the 10th edition of the 
Museum Pedagogy Program “Summer School at the Museum”, on July 5, 2019.
The purpose of the activity was the presentation of the badger, a mammal from 
the fauna of Romania, protected by law, less known to the general public, pre-
served in the scientific collection of mammals of the Museum.
The activity followed the structure of the museum pedagogy activities carried 
out by the Natural Sciences Museum – part of the Mureș County Museum: a 
video projection and a museum pedagogy workshop.
Keywords: museum, Summer School, badger;

Cuvinte cheie: muzeu, Școala de vară, bursuc.

Introducere
Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş a propus și a 

organizat, începând din anul 2010, o serie de programe de pedagogie muzeală, 
care să vină în întâmpinarea așteptărilor publicului preșcolar și școlar. Acestea au 
fost propuse în urma unor sondaje referitoare la categoriile de public care au vizi-
tat Secția de Științele Naturii, care au urmărit identificarea dorințelor acestora. 

S-a constatat astfel, că publicul preșcolar și cel școlar este cel mai numeros. 
Drept urmare, ne-am propus să organizăm programe centrate pe aceste categorii 
de public.

„Școala de vară la muzeu” a fost primul program de pedagogie muzeală 
organizat de Secția de Șiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș și, de 
asemenea, prima alternativă inedită de petrecere a timpului liber din vacanțele 
școlare, organizată de Muzeul Județean Mureș.

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6–12 ani, oferindu-
le o gamă diversă de activități educative, pentru consolidarea cunoștințelor din 
programele școlare pentru disciplinele de biologie, alternate cu activități de rela-
xare, recreative (ateliere de creație). 
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De-a lungul celor 10 ani de implementare, programul și-a atins scopurile 
principale propuse, și anume, valorificarea patrimoniului muzeal și valorizarea 
potențialului educativ al acestui mediu cultural.

Programul se desfășoară anual, în luna iulie, în fiecare zi de vineri, între orele 
10,00 – 12,00. 

Materiale și metode
Activitatea „Bursucul” a fost organizată în cadrul ediției a X-a a Programului 

de pedagogie muzeală „Școala de vară la muzeu”, în data de 5 iulie 2019 (Fig. 1).
Activitatea a urmat structura activităților de pedagogie muzeală desfășurate 

de Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș: o videoproiecție 
și un atelier de pedagogie muzeală.

Activitatea a fost organizată în Sala de activități de pedagogie muzeală din 
Clădirea secundară a muzeului, iar scopul acesteia a fost prezentarea bursucului, 
un mamifer din fauna României, protejat prin lege, mai puțin cunoscut publicului 
larg, conservat în colecția științifică de mamifere a muzeului (Fig. 2).

Competențele urmărite de muzeu, au fost cele specifice disciplinei Biologie:
– stimularea motivației pentru cunoaștere, respectiv pentru documentarea 

științifică;
– dezvoltarea curiozității și respectului față de viețuitoare;
– cunoașterea și înțelegerea principiilor generale de structurare și funcționare 

a vertebratelor, respectiv a mamiferelor;
– cunoașterea caracterelor distinctive dintre specii reprezentative de 

vertebrate;
– utilizarea noțiunilor teoretice în rezolvarea unor probleme practice de con-

servare a biodiversității, și, implicit, competența de a proiecta activități de ocro-
tire a biodiversității;

– utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de 
comunicare.

Au fost utilizate cu predilecție metode activ-participative, precum: 
– conversația didactică (conversația euristică – localizarea glandei cu secreție 

urât mirositoare a bursucului; conversația examinatoare – pentru a contabiliza 
cunoștințele dobândite de copii la finalul activității);

– demonstrația (cu mijloace tehnice: videoproiecția; cu obiecte în stare natu-
rală: lanțuri trofice care includ mamifere și păsări naturalizate din colecția muze-
ului (Fig. 3); cu acțiuni – reconstituirea unei zile din viața unui bursuc; cu substi-
tute: fișe de lucru, materiale tridimensionale);

– metoda observării (observarea alcătuirii corpului unui bursuc, pe animalul 
naturalizat din colecția muzeului);
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– modelarea didactică (planșe, piese de puzzle);
– metode de simulare (jocul de rol) – copiilor li s-a solicitat să interpreteze și 

să exerseze diferite comportamente ale bursucului (Fig. 4) și să simuleze mersului 
plantigrad al bursucului;

– diagrama Venn: în cele 2 cercuri parțial suprapuse au fost prezentate ase-
mănările și deosebirile, vis-à-vis de mai multe comportamente ereditar patrimo-
niale și comportamente dobândite, a două mamifere – bursucul și omul: orga-
nizarea culcușului, hrănirea și joaca. În arealul în care se suprapun cele 2 cercuri 
au fost grupate asemănările, iar în arealurile rămase libere au fost menționate 
deosebirile (Fig. 5).

Etapele desfășurării activității
Participanții la activitate (copii, elevi și însoțitori – părinți și bunici), au urmă-

rit videoproiecția „Bursucul – mamiferul cu părul ombre”, apoi au fost antrenați 
în atelierul de pedagogie muzeală organizat, procesul didactic desfășurându-se 
prin modalitățile de participare activă și interactivă enumerate mai sus. 

Videoproiecția „Bursucul – mamiferul cu părul ombre” (Fig. 6) a fost structu-
rată astfel: 

– prezentarea a trei specii de bursuci: bursucul european (Meles meles), 
bursucul american (Taxidea taxus) și bursucul african sau bursucul de miere 
(Mellivora capensis);

– explicarea termenului ombre;
– încadrarea sistematică a bursucului în grupul mamiferelor și prezentarea 

caracterelor mai importante ale mamiferelor, considerate superioare tuturor 
celorlalte grupe de animale (vertebrate patrupede, homeoterme, al căror corp 
este acoperit cu păr, iar puii sunt hrăniți cu lapte);

– mediul de viață al bursucului european, cu precizarea faptului că, datorită 
preferinței acestora pentru pădurile subcarpatice din apropierea culturilor agri-
cole, aceștia pot provoca, uneori, pagube mari;

– alcătuirea corpului bursucului european, insistându-se pe colorația 
ombre a perilor din blană: gălbui la rădăcină, negri la mijloc și cenușii-albicioși 
către vârf; li s-a precizat și sursa mirosului urât degajat uneori, de bursuc: 
glanda de sub coadă, a cărei secreție, urât mirositoare, este folosită ca armă 
împotriva dușmanilor; li s-a prezentat formula dentară a bursucului, compa-
rativ cu cea a omului; li s-a prezentat scheletul bursucului, comparativ cu cel 
al omului;

– locomoția bursucului european: animal plantigrad, care merge ușor legă-
nat, aleargă, se cațără și înoată;

– hrănirea bursucului european, precizându-se faptul că este omnivor și 
lacom, preferând, însă, râmele, melcii, broaștele și mierea, precum și faptul că 
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bursucii din România nu hibernează, ci rămân activi tot timpul anului, iarna hră-
nindu-se mai ales cu șoareci și hoituri;

– dușmanii bursucului european: nu are dușmani naturali, însă, uneori este 
victima pisicilor sălbatice sau a păsărilor răpitoare; 

– vizuina bursucului european: li s-a precizat faptul că bursucul este un ani-
mal curat, chiar maniac, deoarece în vecinătatea vizuinii există: locuri pentru 
depus bălegarul, locuri pentru băi de soare și locuri pentru joacă; mania bursucu-
lui pentru curățenie este folosită uneori de vulpe care, pentru a obține o vizuină 
nouă fără efort, își face nevoile la intrarea vizuinii viezurelui, făcându-l să își ia 
lumea în cap și să își caute o altă vizuină. 

– reproducerea bursucului european, precizându-se fătul că dimorfismul 
sexual nu este evident și faptul că masculul nu este un tată bun, el căutând femela 
doar pentru împerechere;

– noțiuni de etologie:
– este un animal crepuscular-nocturn (în literatura de specialitate se preci-

zează faptul că bursucii nu ies din vizuină până după asfințitul soarelui, însă, de 
multe ori, au fost văzuți activi în timpul zilei, între orele 15,00–18,00, în lunile iunie 
și iulie);

– mormăie și pufăie – când este atacat; plânge și țipă, când este prins;
– bursucii obișnuiesc să inventeze tot felul de jocuri: au fost observați practi-

când jocul de-a capra, sărind succesiv unul peste altul.

Atelierul de pedagogie muzeală
Au fost utilizate următoarele mijloace didactice:
– aparatură audio-video: videoproiector, laptop, tablă interactivă;
– suporturi de prezentare: ecran de proiecţie, flip-chart, tablă de scris.
Au fost utilizate următoarele suporturi didactice:
– obiecte naturale, originale: animale naturalizate din colecțiile științifice ale 

Muzeului (insecte, păsări și mamifere);
– reconstituiri ale unor insecte – mulaje; 
– reconstituiri ale bursucului – piese de puzzle;
– organe de plante proaspete: jir, ghindă, cartofi, porumb, struguri, morcovi, 

ramuri, frunze;
– ouă de găină;
– materiale tipărite: fișe de lucru: întrebări și răspunsuri pentru jocul de rol de 

interpretare și exersare a unor comportamente ale bursucului (Fișa de lucru 1); 
întrebări cu răspuns scurt de completare (Fișa de lucru 2); imagini ale bursucului 
în mediul de viață, desene de colorat (Fig. 7);

– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase zoologice, determinatoare 
etc.

– filme – conținând aspecte din viața bursucului; 
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– videoproiecția „Bursucul – mamiferul cu părul ombre”;
– depozitul de zoologie al muzeului.
În depozitul de zoologia vertebratelor (Fig. 8), participanților li s-a prezen-

tat modul de așezare a bunurilor culturale mobile, în cazul de față, mamifere și 
păsări naturalizate – li s-a precizat faptul că acestea sunt depozitate în poziție 
funcțională și sunt așezate prin alăturare, nu prin suprapunere, precum și faptul 
că piesele, modulii de depozitare și spațiile de depozitare sunt curățate, aerisite 
și dezinfectate periodic.

Concluzii 
Prin activitatea desfășurată, muzeul și-a atins scopurile propuse: valorifica-

rea patrimoniului muzeal, cu acces la colecțiile muzeului.
Cele mai apreciate dintre metodele didactice utilizate au fost jocul de rol și 

diagrama Venn, în care copiilor și elevilor le-a fost stimulată expresivitatea, le-au 
fost educate abilitățile necesare pentru a interacționa cu ceilalți.

În activitate s-au implicat activ nu numai copiii și elevii participanți, ci și 
însoțitorii acestora, părinți și bunici.
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Fig. 1: Afișul programului Fig. 2: Bursucul din colecția de 
mamifere a muzeului

Fig. 3: Lanțuri trofice

Fig. 4: Jocuri de rol: interpretarea și exersarea unor comportamente 
ale bursucului; simularea mersului plantigrad al bursucului
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Fig. 5: Diagrama Venn

Fig. 6: Fișe de lucru: Imagini și desene

Fig. 7: Videoproiecția „Bursucul – mamiferul cu părul ombre”
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Fig. 8: Aspecte din depozitul de vertebrate

Fișa de lucru 1: Întrebări și răspunsuri pentru jocul de rol de interpretare și 
exersare a unor comportamente ale bursucului: 

Întrebări:
1.Sunt bursucul Petrișor. Este dimineață. M-am trezit. Ce fac?
2.Este o zi de iunie, cu soare puternic. Ce pot face? Unde?
3.Suntem Popeștii, o familie de bursuci. Se înserează. Avem un chef nebun de 

joacă. De-a ce ne putem juca?

Răspunsuri:
1.Nu mă trezesc dimineața! Sunt un animal nocturn: dimineața merg la cul-

care! Înainte, însă, scot la aerisit așternutul din culcuș (ierburi, rămurele, mușchi 
și frunze).

2.Fac plajă, în vecinătatea vizuinii.
3.Jocul de-a capra.

Fișa de lucru 2: Întrebări cu răspuns scurt de completare:
Întrebări:
1.Pășește pe toată talpa, deci este un mamifer ... .
2.Ca și mediu de viață, preferă ..., de unde își poate procura ușor ..., fără să fie 

nevoit să vâneze.
3.Osul coapsei se numește ... .
4.Cum face când este atacat?

Răspunsuri:
1.plantigrad.
2.pădurile din apropierea culturilor agricole, hrana.
3.femur.
4.mormăie și pufăie; împroașcă cu glanda de sub coadă. 
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PROIECTUL EXPOZIȚIONAL „SIMBOLURI 
TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI ÎN LUT”

Monica Cîrstea

Abstract: The exhibition project „Romanian traditional symbols in clay” was 
the exhibition of the month at the Prahova County Museum of History and 
Archaeology during December 2018. As a result of the collaboration between 
the museum and „Carmen Sylva” Art College Ploiești, the exhibition highlighted 
both heritage ceramics and pupils’ artistic talent. 
The basic idea was to bring to the public attention some ornamental motifs 
used by the craftsmen from the entire Romanian identity space. Also, we aimed 
to celebrate the Great Union from 1918, as the unity of the Romanian historical 
regions is obvious through Romanian crafts.
The participating students from B 9th, coordinated by Liliana Marin- their teacher, 
had the opportunity to meet the symbols used by the potters in order to deco-
rate the ceramics and they tried to create some pottery by their own as well. 
The project turned out to be a challenge for the students (maybe future artists) 
who managed to see the heritage as an inspirational source for their creations 
and to create their own story in clay.
Keywords: exhibition project, pottery craftsmen, symbols, clay, ornamental 
motifs.

Cuvinte cheie: proiect expozițional, meșteri olari, simboluri, lut, motive 
ornamentale.

Proiectul expozițional „Simboluri tradiționale românești în lut” l-a consti-
tuit expoziția lunii decembrie 2018, în cadrul Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova. Rod al unui parteneriat de colaborare între muzeu și Colegiul 
de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, expoziția a valorificat ceramică de patrimo-
niu și talentul artistic al elevilor. 

Arta populară românească este caracterizată de autenticitate, originalitate, 
ingeniozitate și continuitate, iar trăsătura ei aparte rămâne unitatea. Unitate cu o 
mare varietate de manifestare în: arhitectura populară, port, țesut, olărit, prelu-
crarea lemnului, metalului, pieilor, pictura icoanelor etc.

Țara noastră se poate mândri cu meșteșuguri tradiționale unice, iar țăranul 
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roman și-a reprezentat în arta populară toate visele și poveștile lui. Acesta și-a 
adunat speranțele și felul cum percepe lumea, credința sa și viziunea asupra 
vieții, și le-a pictat, cusut, brodat, sculptat, încrustat pe pânză, lut, lemn etc.

Ideea care a stat la baza proiectului expozițional „Simboluri tradiționale 
românești în lut” a fost aceea de a readuce în atenția publicului motivele orna-
mentale folosite de meșterii populari, în tot spațiul identitar românesc. Românul 
folosindu-și imaginația și având drept inspirație mediul natural înconjurător 
a redat motivele ornamentale în toate produsele artei populare românești: în 
țesătura covoarelor, a carpetelor, a cuverturilor, a costumelor populare, le-a 
încrustat în lemnul stâlpilor de la poartă sau pe ușile caselor, le-a pictat pe linguri, 
pe vasele de lut și în icoanele pe sticlă. Despre ornamentele pe care le regăsim pe 
obiecte, aparținând artei populare românești Tancred Bănățeanu spunea: „Pe un 
străvechi substrat purtând firul continuității istorice și al unității entice, poporul 
român a creat, de-a lungul secolelor, o artă populară cu o ornamentică specifică, 
îmbogățită treptat atât printr-un proces firesc de creștere și diferențiere interi-
oară, cât și prin contactul cu arta altor popoare”1. 

Motivele utilizate de meșteri în arta populară aveau semnificații simbolice 
și acestea îmbrăcau diferite forme: geometrice, solare, florale și fitomorfe, avi-
morfe, zoomorfe, antropomorfe, scheomorfe. Ce sunt simbolurile? Sunt: mintea, 
imaginația și emoțiile oamenilor. 

De asemenea, prin concretizarea acestui proiect expozițional am vrut să mar-
căm împlinirea celor 100 de ani de la realizarea Marii Uniri la 1 decembrie 1918. 
Prin această activitate am dorit să arătăm că unitatea provinciilor românești s-a 
evidențiat și în meșteșugurile populare românești, ce au trăsături comune în toate 
zonele istorico-geografice. Românii, un popor mic, greu încercat de istorie și-au 
regăsit fundamentele identitare în lucrurile simple, dar profesionale. Identitatea 
românească stând în valorile și tradițiile sale. 

De ce am ales dintre toate produsele meșterilor români, obiectele din 
ceramică? 

Deoarece olăritul a fost unul dintre primele meșteșuguri tradiționale 
românești. Acest meșteșug s-a bucurat de un adevărat cult în civilizația rurală 
românească. Pentru evenimentele importante din viața oamenilor – de la pri-
mul scăldat al noului născut într-un vas, până la înmormântare, când se sparge 
o oală, au fost create recipiente speciale din lut care să valorizeze aceste eveni-
mente unice. De asemenea, meșteșugul olăritului a fost favorizat de continuita-
tea populației românești pe acest teritoriu.

Olăritul, este „unul dintre cele mai vechi meșteșuguri tradiționale românești, 
vechi de câteva mii de ani”2. Pe teritoriul României despre această veche îndelet-
nicire există mărturii încă din epoca neoliticului. Astfel din vremuri străvechi prin 
1 Tancred Bănățeanu, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, București, Editura 

Minerva, 1985, p. 258.
2 Georgeta Roșu, Ulcioarele de nuntă, București, 2013, Editura Alcor Edimpex, p. 8.
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această ocupație pământul, apa și focul au prins viață în mâna țăranului român. 
Meșterul olar cu pasiune, răbdare și forță transformă un bulgăre de lut într-o 
operă de artă. Olăritul este un meșteșug practicat în special de bărbați, femeile 
ajutând eventual la decoratul obiectelor din ceramică.

Pânza, lutul și lemnul cuprind laolaltă în motivele ornamentale simbolurile 
cosmice. Lutul mai mult decât lemnul sau pânza are impregnat în el întregul cos-
mos pentru că prefacerea lui, modelarea lui amintește de prezența demiurgului. 
De cele mai multe ori în folclorul românesc, olarul a fost asociat demiurgului.

„În legendele românești se spune că olarul a furat meșteșugul de a modela 
de la Dumnezeu, doar că neavând puterea divină să le dea viață, a ales să le ofere 
nemurirea arzându-le ca să aibă suflet și grai”3. 

Mențiuni despre meșteșugul olăritului și meșterul olar găsim și în Sfânta 
Scriptură în Vechiul Testament: „Tot așa olarul, șezând la lucrul său și învârtind cu 
picioarele sale roata. Pururea are grijă de lucrul său, ca lucrarea lui să fie multă. 
Cu mâinile sale va închipui lutul și sub picioarele sale va îndupleca vârtoșenia 
lutului. Inima sa o va da ca să săvârșească netezirea, și privegherea lui, ca să 
curețe cuptorul”4. 

Ceramica românească are în ansamblul ei caractere comune, cu toate deo-
sebirile specifice ce țin de formă, culoare și varietatea de motive simbol caracte-
ristice anumitor zone geografice. Simbolurile sunt reprezentative pentru fiecare 
dintre zonele geografice – Muntenia, Moldova, Transilvania, însă fondul unitar în 
ceramică este dat de simbolistica de protecție. Țăranul român știa simbolistica de 
protecție dintr-un fond ancestral. 

„Olăria a avut în trecut un loc de cinste de care azi este greu să ne dăm seama. 
Ea era folosită atât la masa bogatului, cât și la a săracului, și a domnit singură fără 
rivalele ei de astăzi, porțelanul și fierul smălțuit”5. 

Meșteșug popular remarcabil, olăritul, prin produsele sale, obiectele din 
ceramică, are și în zilele noastre un rol important în existența omului și se bucură 
de prețuire. Farfurii, străchini, căni de apă și de țuică, oale, ulcioare, ulcioare de 
nuntă, carafe și ploști – cu toate au fost nelipsite din casa țăranului român și toate 
erau decorate cu motive simbol ce îmbrăcau diferite forme. 

Meșteri olari decorau vasele de lut în funcție de mesajul pe care voiau să-l 
transmită și de destinația obiectului ceramic: uzuală (casnică), ritualică (funerară) 
și decorativă. Izvor de inspirație pentru țăranul român în motivele ornamentale 
a fost mediul natural înconjurător: natura cu plantele, apele, florile, animalele, 
păsările, ocupațiile de bază sau auxiliare. Fiecare motiv decorativ din arta popu-
lară românească are o simbolistică ce îmbracă diferite forme. Motivele simbol 

3 https://www.invietraditia.ro/editorial/ceramica-autentica-romaneasca/
4 Biblia, Vechiul Testament, Înțelepciunea lui Isus Sirah, Editura Institutului Biblic și de Misiune 

Ortodoxă, București, 2015, cap. 38:37–38–39–40, p. 1015.
5 Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Fundația pentru Literatură și artă „Regele Carol II’’, 

București, 1938, p. 7.
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folosite de meșteri populari s-au constituit, cu timpul, într-un limbaj înțeles de 
cei din jur. Mesajele motivelor simbol erau ușor de descifrat în vechime, însă mai 
greu de descifrat azi.

Toate vasele din lut au ornamente cu o simbolistică cosmică. La origine, fie-
care din simbolurile cosmice ce decorau ceramica, aveau rol de protecție, de apă-
rare a oamenilor în viața de zi cu zi. Simbolurile de protecție apar pe întreg are-
alul românesc și ele îmbracă diferite forme: simboluri creștine (crucea dreaptă, 
crucea în x); simboluri solare, dar și ale vieții și evoluției (soarele, floarea-soarelui, 
cercul stilizat, fulgerul zig-zag, stelele, luna), la cele solare intră și motivele geo-
metrice (rombul, spirala, punctul, linia, meandrul, triunghiul, cercul etc.); simbo-
luri de fertilitate, de viață, de bogăție (spicul de grâu, ramura de brad, vița de vie); 
simboluri pământene (motivele scheomorfe: suveica, pieptene, cârligul ciobanu-
lui, furculița, paharul, foarfeca, roata de tors, plugul, grebla, furca, fântâna etc.) 
și subpământene (pomul vieții, pasărea, aripa, șarpele, broasca, barza); motive 
subacvatice; motive antropomorfe, zoomorfe, florale și fitomorfe.

Specialiștii spun că cele mai vechi ornamente folosite de oameni sunt cele 
geometrice, acestea avându-și originea în lucrurile văzute de om în jurul lui. 
Dintre toate motivele simbol folosite în ceramica populară românească, domi-
nanta o deține motivele geometrice, precum: punct, linie, triunghi, pătrat, romb, 
cerc, rozetă, cruce, spirală, val etc.

„Ornamentele fie ele geometrice, astrale, florale sau fitomorfe, zoomorfe 
sau antropomorfe, dezvăluie prin taina liniilor rosturile pentru care au fost cre-
ate aceste piese. Cu toate că ornamentul are funcția unei decorațiuni, realismul 
acestuia se afirmă prin comunicarea unui anumit înțeles, preluat din realitatea 
concretă, prelucrat și generalizat în contextul artei tradiționale. Parte importantă 
a istoriei acestui popor” ornamentica, acest fenomen specializat al artei țărănești 
este tocmai depozitarea tainelor colective ale fiecărei etnii” spunea Lucian Blaga6.

Fiecare obiect din lut este unicat și fiecare spune o poveste. Povestea vaselor 
de lut are trei mesaje de bază, și anume:

Caracteristica de bază a vaselor de lut, este că fiecare este unic, nu există vas 
geamăn.

A doua caracteristică este că în tot spațiul popular românesc ceramica are 
ritm și simetrie în decorul ei, iar din acestea rezultă alternanța decorului.

Al treilea mesaj din povestea vaselor de lut este că s-a pornit de la o simbo-
listică cu un decor preponderent cosmică, în care geometricul predomină – cu rol 
de protecție, de apărare de necunoscut și aducerea de energii pozitive, benefice și 
s-a ajuns astăzi la o simbolistică, în care predomină floralul, fără rol preponderent 
protector, ci doar estetic, artistic.

Meșteșugul olăritului, cu tot respectul care i se arată, la nivelul satu-
lui tradițional, a ajuns și sursă de inspirație pentru înțelepciunea populară 

6 Georgeta Roșu, op. cit., p. 19.
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românească. Redăm mai jos câteva proverbe, folosite și în prezent atât în mediul 
rural, cât și în mediul urban. Amintim aici: „Ulciorul nu merge de multe ori la apă”; 
„Râde ciob de oală spartă”; „S-a făcut oale și ulcioare”; „Ulciorul merge la fântână 
numai până i se rupe toarta”.

Revenind la proiectul expozițional „Simboluri tradiționale românești în lut” 
organizat în colaborare cu vechii noștri colaboratori de la Colegiul de Artă din 
Ploiești a fost unul inedit prin tema propusă tinerilor artiști. Prin acest proiect ele-
vii au făcut cunoștință cu simbolurile meșterilor olari folosite în decorarea obiec-
telor din ceramică, și au fost invitați să realizeze, interpretări în lut ale simbolurilor 
tradiționale românești în creație proprie. În cadrul expoziției au fost etalate piese 
din ceramică cu utilitate diversă (ulcioare, sfeșnice, cancee, ploști, oală, ulcior de 
nuntă), din diferite zone geografice ale României și obiecte din ceramică inspirate 
din arta populară românească, realizate de elevi clasei a IX-a B, coordonați de 
d-na profesoară Liliana Marin. 

Acest proiect a fost o provocare pentru elevii de astăzi, viitori artiști de mâine, 
să vadă în obiectele culturale de patrimoniu o sursă de inspirație pentru viitoa-
rele lor creații și astfel să creeze propria lor poveste în lut.

Expoziția a fost etalată în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova, în perioada 3 decembrie 2018 – 23 ianuarie 2019, ea fiind itinerată la 
Muzeul Crama 1777 din Valea Călugărească, în perioada 7 martie – 6 iunie 2019. 
Proiectul expozițional a fost promovat prin mijloace proprii pe: site-ul Muzeului 
Județean de Istorie și Arheologie Prahova, facebook-ul Muzeului Județean de 
Istorie și Arheologie Prahova și al Muzeului Crama 1777 Valea Călugărească, 
comunicate de presă în mass-media scrisă și online precedate de descinderea 
reprezentanților mass-media la eveniment.

O concluzie a acestui proiect expozițional ar fi: vasele de lut au avut șansa de 
a deveni, datorită vechimii lor, de la simple obiecte utilitare, adevărate produse 
culturale.
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Lut ars și pictat
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Aspecte din cadrul atelierelor de modelaj în lut
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Aspecte din cadrul expozițiilor organizate în Ploiești și Valea Călugărească



DROBETA, Pedagogie Muzeală, XXVIII–XXIX/2018–2019, p. 135–140

ASPECTE PRIVIND EDUCAȚIA MUZEALĂ CU 
CARACTER ETNOGRAFIC ÎN ANUL 2019

Brîndușa Ilie

Abstract: The role of education in museums has shifted from being the domain 
of a set of individuals charged with creating programs for children to being a cen-
tral purpose of our institutions. The collaboration of the Ethnography Section 
with schools has continued in 2019 through various museum educational pro-
grams. The most popular programs of this year are „Through Culture, closer to 
the children from Lacu Dulce”, „Whithin the horizon of traditions”, „Interethnic 
cultural interference”, „Tradition in Ianca-Old things in new times” summer 
school and „Traditions and customs from Braila county” summer school. 
Keywords: educational projects, interethnic cultural interference, traditions and 
customs, summer school, ethnographic identity

Cuvinte cheie: proiecte educaționale, interferențe culturale interetnice, tradiții și 
obiceiuri, școală de vară, identitate etnografică

Colaborarea Secției Etnografie a Muzeului Brăilei „Carol I” cu instituțiile de 
învățământ a continuat și în anul 2019, prin diverse programe de educație muze-
ală. Cele mai cunoscute programe de anul acesta sunt „Prin Cultură, mai aproape 
de copiii din Lacu Dulce”, „În orizontul tradițiilor”, „Interferențe culturale interet-
nice”, Școala de Vară „Tradiția la Ianca-Lucruri vechi la vremuri noi” și Școala de 
Vară „Tradiții și obiceiuri din județul Brăila”. 

Am continuat și anul acesta parteneriatul cu Centrul Social Multifuncțional 
din Brăila organizând activități comune în cadrul proiectului „Prin Cultură, mai 
aproape de copiii din Lacu Dulce”. Astfel, ne-am întâlnit în data de 20 februa-
rie pentru a marca împreună „Ziua Dezrobirii Romilor”, unde am prezentat pe 
scurt, istoria romilor în date, cauze și consecințe și am urmărit împreună un film 
documentar despre robia romilor în Țările Române, lansat în februarie 2016 de 
Centrul Național de Cultură a Romilor. În cadrul documentarului sunt prezentate 
intervențiile academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici, dr. Vasile Burtea, dr. 
Viorel Achim, dr. Vasile Ionescu, dr. Adrian Cioroianu și dr. Delia Grigore referitoare 
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la evocarea momentului dezrobirii romilor din februarie 1856 și ceea ce a repre-
zentat evoluția lor în urma acestui eveniment.

La începutul lunii mai am sărbătorit împreună, la Secția Etnografie, Herdelezi 
prin dansuri tradiționale specifice etniei rome, iar apoi ne-am deplasat în Foaierul 
Holului Monumental al Teatrului „Maria Filotti”, unde a avut loc vernisajul 
expoziției de icoane, ouă încondeiate și flori „Lumină din lumină”. Expoziția a fost 
organizată de Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Protoieria 
Brăila, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I” și Teatrul „Maria Filotti” Brăila. Un alt moment 
important a fost întâlnirea de Drăgaică și de Ziua Universală a Iei, când am pre-
zentat semnificația acestui ritual de origine agrară cunoscut în zona Munteniei 
și am punctat însemnătatea acestei zile rânduite să celebreze cea mai frumoasă 
componentă a costumului popular, cunoscută în toată lumea ca „La Blouse 
Roumaine”. Cu coronițe de sânziene împletite pe cap, fetele care au participat au 
interpretat rolul de „drăgăicuțe”, tăind puful florilor de scaieți, la fel cum este obi-
ceiul și în lumea satului brăilean. Colaborarea cu Centrul Social Multifuncțional a 
continuat în vacanța de vară, când am organizat o oră de educație muzeală având 
ca temă „Cosmogonia românească pe înțelesul copiilor”. De data aceasta am 
avut și un invitat, profesorul de religie Ștefan Laurențiu Ionescu, dirijorul Corului 
„Evanghelismos” al Protoieriei Brăila, care a citit copiilor unele dintre cele mai 
cunoscute legende românești despre facerea lumii. Mitologia populară a fost 
completată de o serie de informații și imagini din enciclopediile recomandate 
de programa școlară corelate cu o proiecție multimedia a dispozitivului National 
Geographic Astro Planetarium.

Proiectul educațional „În orizontul tradițiilor” derulat de instituția muzeală 
în parteneriat cu Școlile Gimnaziale „Mihai Viteazul”, „Mihu Dragomir” și Colegiul 
Tehnic „Costin D. Nenițescu” își propune redescoperirea și promovarea valorilor 
tradiționale prin implicarea elevilor și cadrelor didactice în diverse activități cu 
referire la tradițiile zonei noastre. Astfel, am prezentat, la începutul anului, într-
una din întâlnirile din cadrul proiectului, o expunere despre nunta tradițională din 
Câmpia Bărăganului, pe baza cercetărilor de teren din comunele vecine Șuțești și 
Grădiștea; în luna februarie am prezentat semnificația sărbătorii Dragobetelui în 
contextul sărbătorilor de primăvară din calendarul popular în cadrul unui con-
curs de interpretare la care au participat elevii implicați în proiect.

Anul 2019 pentru Secția Etnografie a Muzeului Brăilei „Carol I” a repre-
zentat și derularea unui parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, fili-
ala Iași, reprezentanța Galați-Tecuci, concretizat prin desfășurarea proiectului 
„Interferențe culturale interetnice”. Acest proiect a avut ca obiective promovarea 
identității culturale, a patrimoniului imaterial, încurajarea societății civile de a 
participa la promovarea diversității etnoculturale și lingvistice, cultivarea valo-
rilor comune și a dialogului intercultural, promovarea culturii scrise a tinerelor 
talente sau consacrate, români sau proveniți din alte etnii. Pe tot parcursul anului 
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am organizat lansări de carte însoțite de sesiuni de autografe, lecturi publice pen-
tru conștientizarea specificului și particularităților culturii scrise de către cei din 
afara fenomenului, conferințe pe teme de etnolingvistică și literatură. În cadrul 
proiectului, elevii din școlile brăilene s-au putut întâlni cu doi autori care scriu 
literatură pentru copii: Irene Postolache din Bușteni, cu cartea „Hai să citim prima 
poveste!”, ilustrații de Anda Toma și Vera Crăciun din Galați, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România, filiala Brașov, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

În a doua parte a anului 2019 am colaborat cu Muzeul Ianca în cadrul pro-
iectului finanțat de Consiliul Județean Brăila „Muzeul Ianca-promotor al tradiției 
locale”. Este un an cu o însemnătate deosebită pentru orașul Ianca, deoarece 
se împlinesc 315 ani de la prima atestare documentară a localității, 30 ani de la 
declararea localității oraș și 20 ani de la înființarea muzeului. Prima etapă a pro-
iectului a constat în organizarea unei Șezătorii „Vremuri de altă dată” și a unui 
Simpozion cu implicarea directă a cadrelor didactice și a autorităților locale, 
având următoarele comunicări: Ianca de la sat la oraș. Legenda întemeierii satu-
lui de către fratele haiducului Iancu Jianu la adevărul istoric; Scurt istoric al 
Bisericilor cu preoți slujitori și faptele lor; Dascăli ai satelor noastre, cu primele 
școli în memoria locului; Primari gospodari de la Reformele lui Cuza până în zilele 
noastre. În ultimele două săptămâni din luna august a fost organizată o Școală 
de Vară cu tema „Tradiția la Ianca-Lucruri vechi la vremuri noi” la care au parti-
cipat elevi de la Liceul „Constantin Angelescu” din localitate. În fiecare zi au fost 
susținute expuneri pe diverse teme de interes zonal: Caracterul istoric al satelor 
din zona de câmpie, de la statul medieval la cel de azi; Lucruri vechi la vremuri 
noi-Casa și gospodăria țărănească din zona de câmpie, la începutul secolului al 
XX-lea; Despre istoricul Bisericii în Ianca și slujitorii ei; O zi de târg la Ianca-istorie 
și tradiție, cu deplasarea la cele două amplasamente ale târgului de azi, dar și 
vizite documentare pentru identificarea tipului de case din zona noastră și orga-
nizarea de întâlniri cu veteranii din satele Perișoru, Plopu, Târlele Filiului, Rubla și 
la fostul conac al boierului Pană.

În ultimele zile de vacanță am organizat, în parteneriat cu Școala Gimnazială 
Valea Cânepii, structură a Școlii Gimnaziale Unirea, a VI-a ediție a Școlii de Vară 
cu tema „Tradiții și obiceiuri din județul Brăila”. Timp de o săptămână am vizionat 
filme documentare realizate de instituția muzeală și ne-am întâlnit cu bătrânii 
satului care ne-au povestit cum erau nunțile la salon și cum se învăța la școală în 
perioada comunistă sau ce însemna pentru un tânăr să facă parte din ansamblul 
de dansuri care activa în cadrul Căminului Cultural. O zi de școală de vară a fost 
dedicată atelierelor de cusături pe etamină a punctului românesc și a picturii pe 
sticlă, iar în altă zi, în cadrul atelierului Fotografia-izvor etnografic, pe baza foto-
grafiilor personale, elevii au reușit să contureze în imagini cotidianul în care au 
trăit rudele lor în Valea Cânepii, unele dintre cele mai vechi fotografii fiind din 
perioada interbelică.

În „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor 
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gospodari)”, așa cum a fost declarat anul 2019 de Patriarhia Română, la Secția 
Etnografie a fost organizată o șezătoare cu tema „Bucuria întâlnirii cu satul”. Au 
fost implicați în acest eveniment elevii Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă” din Brăila 
care au participat la proiectul educațional județean „Tradițiile românești-punte 
între cultural și uman”, alături de copiii din proiectul catehetic „Hristos împărtășit 
copiilor” din Parohia „Sfinții Arhangheli” și de cei participanți la proiectul 
educațional „Construim împreună”, dedicat copiilor cu sindrom Down și autism.
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Școala de Vară „Tradiții și obiceiuri din județul Brăila”, ediția a VI-a

Școala de Vară „Tradiția la Ianca-Lucruri vechi la vremuri noi”
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Proiect educațional „Prin Cultură, mai aproape de copiii din Lacu Dulce”

Întâlnire cu un autor de carte pentru copii
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LECȚIA DE ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ –
UN PROIECT EDUCAȚIONAL DE SUCCES

Corina Iordan

Abstract: „Experimental Archeology Lesson” is one of the projects which target 
primary and middle school pupils that has been organized by the Museum of 
Teleorman County, starting with 2015, in the form of workshops. 
The purpose of these workshops was to introduce childrens to the art of of mak-
ing hunting tools, ornaments, vegetable fiber braids, to discover the raw mate-
rials that were used to make all these objects in prehistory and the methods 
for manufacturing them, to use different rudimentary tools that are typical for 
the prehistoric era, to showcase decorating techniques and the use of natural 
pigments.
Keywords: prehistory, ornaments, hunting tools, experimental archeology, 
workshop. 

Cuvinte cheie: preistorie, obiecte de podoabă, unelte de vânătoare, arheologie 
experimentală, atelier de lucru.

Preistoria rămâne totdeauna un timp fascinant prin faptul că este o peri-
oadă lungă şi complexă în cursul căreia spiritul uman a dobândit un număr mare 
de cunoștințe şi dorința de autodepășire. Descoperirile arheologice au scos la 
suprafață dovezi ale ingeniozității spiritului uman din timpuri străvechi.

Pentru a înțelege mai bine modul de viață al oamenilor din preistorie, Muzeul 
Județean Teleorman a inițiat în anul 2015, sub genericul „Lecția de arheolo-
gie experimentală”, un proiect adresat elevilor din ciclul primar şi gimnazial. 
Proiectul a fost gândit să se deruleze sub forma unor ateliere practice şi teoretice 
care să permită elevilor familiarizarea acestora cu lumea inedită a experimentului 
arheologic, dobândirea unor cunoștințe şi a unor informații legate de epoca preis-
torică, contactul direct cu materiile prime folosite în epoca preistorică, cu tehnica 
de lucru tipică acelei perioade precum şi dezvoltarea creativității şi a originalității 
prin munca în echipă. Nu în ultimul rând, prin acest proiect s-a urmărit valorifica-
rea patrimoniului muzeal. 



142   |  corina iordan

De-a lungul celor patru ani de derulare a proiectului s-au organizat 5 ateli-
ere de lucru: „Micul vânător în preistorie”, „Unelte din preistorie”, „Împletituri din 
fibre vegetale”, „Statueta neolitică”, „Podoabe din preistorie”. 

Atelierele s-au desfășurat pe parcursul a două ore și au cuprins două etape. 
Prima etapă a fost una teoretică în cadrul căreia, prin intermediul unor prezen-
tări PowePoint, copiii au primit informații despre: preistoria în evoluția omeni-
rii, modul de viață și ocupațiile oamenilor în preistorie, materiile prime folosite, 
necesitatea, arta şi tehnicile folosite în confecționarea obiectelor de podoabă 
(foto 1).

Elevilor li s-a explicat că preistoria este cea mai veche și mai îndelungată 
epocă din istoria omenirii care începe cu apariția omului pe Pământ și se încheie 
odată cu inventarea scrierii și formarea celor mai vechi state (cca. 3200–3000 
î.Hr.). Timp de sute de mii de ani, oamenii preistorici au trăit în adăposturi natu-
rale, ocupându-se cu vânătoarea, culesul şi pescuitul. Astfel, ei au învăţat să 
cultive plante, să prelucreze fibrele naturale (lâna, inul, cânepa, bumbacul), să 
obţină vase din ceramică, să domesticească animale. 

Plecând de la faptul că omul, dintotdeauna, şi-a luat totul din natură şi s-a 
împodobit din natură, copiii au primit informaţii despre plante, silex, lut şi impor-
tanţa lor în preistorie. Acestea constituiau principala materie primă folosită atât 
în scopuri culinare şi terapeutice, cât şi în realizarea împletiturilor, fabricarea 
uneltelor, prepararea vopselurilor (foto 2–5).

Tot în această primă parte a atelierului au fost prezentate şi materiile prime 
utilizate în cadrul acestor experimente: 

– plante -papura, coaja de salcie, nuielele de ulm şi frunze de yucca – plante 
recoltate din zonele apropiate râurilor Vedea şi Teleorman, folosite încă din pre-
istorie atât în realizarea împletiturilor (coşuri, rogojini, legături utilizate în con-
strucţia locuinţelor), în fabricarea uneltelor, cât şi ca hrană şi, unele dintre ele, ca 
medicamente;

– lut -folosit pentru confecţionarea recipientelor necesare preparării şi păs-
trării alimentelor, dar şi pentru realizarea diverselor obiecte de artă (statuete zoo-
morfe şi antropomorfe, bijuterii);

– silex -folosit pentru confecţionarea uneltelor şi armelor de vânătoare 
(cuţite, vârfuri de săgeţi);

– melci, scoici – folosite pentru hrană, dar şi ca obiecte de podoabă.
Partea a doua a atelierului a constat în realizarea propriu-zisă a obiectelor 

folosind diverse tehnici practicate în preistorie. Pentru aceasta, copiii au primit 
câte un set de lucru care a conţinut: fibre vegetale, scoici, melci, bile şi pandantive 
din lut, bucăţele de ramuri de copac, bucăţi de silex şi piatră.

În realizarea obiectelor, s-au experimentat: tehnica împletirii sau a răsucirii 
fibrelor vegetale (foto 6), tehnica incizării cu ajutorul bucăţilor de silex (foto 7), 
tehnica perforării – cu ajutorul unui burghiu realizat din lemn, sfoară şi silex, 
similar celor folosite de oamenii preistorici (foto 8), tehnica şlefurii cu piatră 
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(foto 9), tehnica modelării lutului (foto 10), tehnica vopsirii cu pigmenți natu-
rali (foto 11).

Descrierea atelierelor
Atelierul „Micul vânător în preistorie” i-a familiarizat pe elevi cu îndeletnici-

rea vânătorii în preistorie (paleolitic, mezolitic, neolitic), cu animalele vânate, cu 
tehnicile şi metodele utilizate de oameni pentru capturarea şi uciderea vânatului. 
În cadrul atelierului, au fost confecţionate, după modele, arc și săgeţi pentru arc 
şi propulsor. S-au folosit materiale naturale – lemn, os, silex, corn, fibre de cânepă 
– iar obiectele au fost obținute aplicând tehnicile incizării cu ajutorul bucăților 
de silex, șlefurii cu piatră și răsucirii fibrelor de cânepă. După realizarea săgeților, 
copiii au experimentat trasul cu arcul şi cu propulsorul. Pentru aceasta s-a folosit 
un spaţiu deschis din curtea muzeului (foto 12).

Atelierul „Unelte din preistorie” a cuprins elemente de execuție a unor 
unelte compuse din eneolitic și folosirea lor în diverse activități. Astfel, elevii au 
trebuit să creeze unelte de perforat și de tăiat. Și în acest caz s-au folosit materi-
ale naturale – nuiele, silex, fibre de cânepă, scoici, lut. Obiectele au fost obținute 
aplicând tehnicile incizării cu ajutorul bucăților de silex, șlefuirii cu piatră și răsu-
cirii fibrelor de cânepă. Uneltele de perforat au fost realizate din tije de lemn cu 
vârfuri din silex. Prima parte a atelierului a constat în scurtarea nuielei, cojirea 
acesteia şi crestarea vârfului pentru fixarea prin legare a silexului. În a doua parte, 
copiii au trecut la folosirea uneltei create, perforând la început bucăţele de lemn, 
apoi un pandantiv din lemn, scoici și rondele de lut (foto 13).

Atelierul „Împletituri din fibre vegetale” a urmărit experimentarea unuia 
dintre cele mai vechi şi spectaculoase meşteşuguri, existent încă din preistorie, 
descoperirea însuşirilor materialelor vegetale şi familiarizarea cu tehnici de lucru 
din domeniul împletitului. În cadrul atelierului, copiii au realizat un coşuleţ împle-
tit din frunze uscate de papură. Baza coşuleţului a avut modelul unei amprentei 
de pe un ciob neolitic descoperit pe şantierul arheologic Măgura, punctul Boldul 
lui Moş Ivănuş, județul Teleorman . Pereţii au avut un model simplu constituit din 
frunze de papură dispuse vertical pe care s-au întreţesut altele dispuse orizontal. 
Chiar dacă a fost complicat, toţi copiii s-au familiarizat cu tehnicile de lucru din 
domeniul împletitului şi au reuşit să utilizeze operaţii simple de împletire a mate-
rialelor din natură (foto 14).

Atelierul „Statuete în preistorie” și-a propus familiarizarea copiilor cu teh-
nica de modelare specifică meşterilor preistorici. Copiii au realizat statuete zoo-
morfe şi antropomorfe asemănătoare cu cele din preistorie, materialul folosit 
fiind pasta de modelaj (foto 15)..

În cadrul atelierului „Podoabe din preistorie” elevii au fost inițiați în arta 
realizării bijuteriilor folosite în neolitic, au primit informații despre materiile 
prime din care se confecţionau acestea, despre modalitaţile de prelucrare a lor, 
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uneltele folosite dar şi despre cum erau ele agăţate atât pe haine cât şi la gâtul ori 
mâna oamenilor. Cei mici au intrat în contact atât cu materii inedite pentru ei – 
silex, cochilii, lemn, fibre vegetale, lut, diferiţi pigmenţi – dar şi cu diverse tehnici 
de decorare şi a unor motive decorative folosite de oameni în preistorie. Fiecare 
copil a confecționat câte un colier din scoici Cardium, mărgele de lut, melci și 
rondele de lemn, podoabele fiind împodobite prin șlefuire, pictare sau incizare și 
înșirate pe șnururi realizate din fibre vegetale împletite (foto 16).

Pe parcursul derulării atelierelor s-a făcut apel la cunoştinţele însuşite de 
elevi atât în mediul formal, cât şi în cel informal şi nonformal, cunoştinţele vizate 
referindu-se la: chimie /biologie (ex. procesul de obţinere al pigmeţilor şi vop-
selurilor naturale), fizică (ex. procesul arderii obiectelor de lut realizate), isto-
rie (ex. istoricul tradiţiei purtării obiectelor de podoabă în spaţiul românesc/în 
lume, istoricul realizării obiectelor de lut etc.), grupul ţintă (ex. cei care vânau, 
cei care purtau obiecte de podoabă etc.), geografie (ex. repartiţia principalelor 
situri arheologice din județ unde s-au descoperit obiecte casnice, de vânâtoare, 
de podoabă). 

Concluzionând, putem spune că proiectul „Lecţia de arheologie experi-
mentală” a reușit să-şi atingă scopul pentru care a fost inițiat. Pe lângă dobân-
direa unor noțiuni noi, atelierele organizate au favorizat un mediu de învățare 
interactiv și incitant. Copiii au fost extrem de interesați şi încântaţi de informațiile, 
materialele primite şi de tehnicile de lucru aplicate şi au pus foarte multe între-
bări referitoare la natură şi la ceea ce oferă ea omului. Totodată, noi credem că 
prin modalitatea de derulare a acestui proiect am reuşit să-i facem pe cei mici să 
înţeleagă o etapă din evoluţia vieţii omului şi a relaţiei lui cu natura.
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STUDENȚII BRAȘOVENI ÎN VIZITĂ LA 
MUZEUL „CASA MUREȘENILOR”

Laura Lelutiu

Abstract: Brasov students visited the exhibition `Virtual reality – innovative 
solution for the protection and promotion of heritage ‘organized by the Museum 
House of Mureșenilor in Brașov.
The purpose of this visit was to understand how the Virtual Reality can help in 
the learning process and what is the concept of this Reality.
Keywords: students, university, museum, virtual reality

Cuvinte cheie: studenți, Universitate, muzeu, realitate virtuală

Profesorul Ing. Dimitrie Leonida afirma: „Muzeul trebuie să fie o școală a vieții 
pentru toți, o școală a științei şi tehnicii, trebuie să ocupe locul de frunte în pla-
nul de educare, fiind o școală a școlilor, care folosește tuturor.” Ca şi profesorul 
Leonida, eu sunt de asemenea convinsă de faptul ca experiența unei vizite reușite 
la muzeu îți rămâne întipărită toată viața. Cu acest gând, am pornit împreună cu 
studenții brașoveni spre Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov, unde ne-a întâm-
pinat, Cristina Seitz, muzeograf și manager al proiectului „Realitatea virtuală – 
soluție inovatoare de protejare și promovare a patrimoniului“. 

Scopul acestei vizite a fost de a înțelege cum poate ajuta Realitatea Virtuală 
în procesul de învățare și care este conceptul acestei Realități.

Există studii care arată că a face educație în realitatea virtuală e de viitor, 
studenții şi elevii fiind interesați de această tehnologie şi considerând că îi poate 
ajuta să înțeleagă diverse idei şi concepte mult mai bine. Realitatea virtuală devine 
din ce în ce mai prezentă în viețile noastre cotidiene, iar astăzi povestim despre 
felul în care aceasta și realitatea augmentată deja revoluționează educația. 

Realitatea virtuală le permite studenților (și de fapt oricui dorește), să vizi-
teze orice loc de pe Planetă, Roma antică, sau să pătrundă într-un vulcan sau 
să viziteze planete îndepărtate. Sfera este nemărginită, posibilitățile infinite. 
Implementarea VR-ului în sistemele educaționale a început deja la nivel global, 
atât pentru elevi și studenți, cât și pentru adulții cu sete de cunoaștere.



154   |  Laura LeLutiu

Proiectul „Realitatea virtuală – soluție inovatoare de protejare și promovare 
a patrimoniului“ realizat în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Comunicare 
din cadrul Universității Transilvania Brașov și Inspectoratul Școlar Județean 
Brașov a fost finanțat de Autoritatea Fondului Cultural Național. Aplicația a fost 
dezvoltată de o firmă privată, și sunt niște implementări de realitate virtuală și 
augmentată, combinate în mixt Reality.

Iată ce ne-a declarat Cristina Seitz, manager de proiect: „Ne-am dorit o 
diversificare a gamei de soluții de prezentare a patrimoniului, pe lângă modali-
tatea clasică şi să venim în întâmpinarea tinerei generații care folosește astfel de 
device-uri“.

Expoziția temporară a muzeului capătă dimensiuni virtuale, cu ajutorul 
unei aplicații de realitate virtuală şi augmentată, instalată pe două telefoane. 
Vizitatorii care îşi pun ochelarii pot vedea două filme, unul despre dansul de soci-
etate „Romana” şi un documentar „Brașovul interbelic şi junii“.

Studenților li se ofer posibilitatea să plonjeze într-o lume de altădată.
Este o vizită alternativă a aceleași expoziții, pe care o poți vedea în mod cla-

sic, obiecte de mobilier, tablouri, documente, obiecte vechi. În același timp, cu 
acești ochelari de realitate virtuală poți să vezi alte lucruri, precum personaje din 
altă epocă, filme cu Brașovul interbelic, dansuri de societate, Brașovul văzut de 
sus și văzut de jos în sus“.

Alte trei ferestre virtuale în trecut sunt disponibile cu ajutorul ochelarilor VR. 
Este vorba despre strada Mureșenilor, Zeppelinul care a tranzitat orașul în 1929 şi 
Piața Sfatului.

Feedback-ul studentilor
În concluzie, vizita a confirmat faptul că tinerii preferă să afle şi să experimen-

teze în realitatea virtuala concepte pe care poate nu le pot înțeleg așa de bine din 
simple explicații teoretice, la materii precum istoria, geografia, fizica sau chimia. 
Ei se arată mult mai interesați să vadă prin intermediul realității virtuale locuri 
sau experiențe la care accesul în lumea reală nu e facil.

Feedback-ul studenților a fost pozitiv. Tinerii au apreciat:
– inițiativa proiectului, susținând că genul acesta de experiențe ar trebui să 

fie disponibile inclusiv în școli, licee si Universități.
– că VR-ul are potențialul de a ajuta oamenii în general, nu doar în studiu ci şi 

în dezvoltare personală.
Majoritatea oamenilor învață prin prisma propriilor experiențe. Realitatea 

Virtuală este modul în care poți trăi o multitudine de experiențe chiar în sala de 
clasă sau de acasă, fără riscuri sau alte costuri suplimentare. Revoluționarea 
modului în care învățăm a început!
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PROIECT EDUCAȚIONAL „CĂLĂTOR PRIN TRADIȚII”

Luis Mateescu,  
Valeria Coca Păunescu

Abstract: The traditions of the Romanians are the treasures that should not be 
forgotten or abandoned and replaced with customs from other countries. They 
fill our souls with joy and then truly rejoice, they define us and make us feel 
unique.
Keywords: educational project, traditions, customs, creative workshops

Cuvinte cheie: proiect educațional, tradiții, obiceiuri, ateliere de creație

Proiectul educațional „Călător prin tradiții”, a fost inițiat de muzeogra-
fii secției Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală din cadrul 
Muzeului Regiunii Porților de Fier în parteneriat cu elevii clasei a III-a, din Școala 
Gimnazială „Constantin Negreanu”, coordonați de profesor pentru învățământul 
primar, Lidia Mateescu. 

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar și a avut drept scop 
cunoașterea obiceiurilor tradiționale românești practicate în preajma a două 
mari sărbători religioase, Nașterea Mântuitorului Isus Hristos (Crăciunul) și 
Învierea (Paștele). Astfel activitățile desfășurate în perioada sărbătorilor de iarnă 
s-au reunit sub titlul „Amprenta pe sufletul copilăriei”, iar activitățile organizate 
în preajma sărbătorilor pascale au avut ca generic titlul „Anotimpul Primăverii-
Anotimpul Învierii”.

Pentru a cunoaște și a înțelege mai ușor semnificația Sărbătorilor de iarnă 
elevilor li s-a prezentat un material Power Point din slide-urile căruia au învățat 
despre semnificația tradițiilor și obiceiurilor practicate atât în zona Olteniei, cât 
și în alte zone ale României. Astfel copiii au învățat despre: plugușor, călușarii, 
obiceiul colindatului, umblatul cu capra, cu steaua, cu sorcova etc.

În cadrul atelierelor de creație desfășurate atât la muzeu cât și la școală, 
elevii au confecționat în primul rând, craft-uri din hârtie colorată având ca temă 
Crăciunul, sorcove multicolore folosind hârtie creponată și nu în ultimul rând, au 
compus scrisori către Moș Crăciun. La finalul activităților copiii îmbrăcați frumos, 
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în costume tradiționale românești, ne-au încântat cu un program artistic, deose-
bit, dedicat Crăciunului. 

Toate realizările elevilor cât și imaginile surprinse în timpul activităților din 
cadrul programului „Amprenta pe sufletul copilăriei” au fost reunite într-o micro 
expoziție montată pe holul Școlii Gimnaziale „Constantin Negreanu”.

A doua activitate a proiectului denumită „Anotimpul primăverii, anotim-
pul Învierii” a avut loc în preajma celei mai mari sărbători creștine, Învierea 
Domnului, și s-a desfășurat pe parcursul a trei zile.

În lumea tehnologiei moderne, tradițiile ținute cu sfințenie până acum de 
bătrâni încep să-și piardă din însemnătate, pentru că mulți dintre tineri le con-
sideră demodate. Multe din obiceiurile tradiționale românești le mai putem 
întâlni doar în spectacole sau festivități. Cu toate acestea însă, în perioada săr-
bătorilor mari de peste an, cum ar fi Paștele, în casele românilor se mai păs-
trează încă vii, câteva vechi tradiții, vopsitul sau încondeiatul ouălor, în Joia 
Mare, sacrificatul mieilor, coptul cozonacilor și nu în ultimul rând, lumina de 
înviere adusă acasă.

Despre toate acestea au aflat elevii Școlii „Constantin Negreanu„ în cadrul 
atelierelor desfășurate în incinta școlii, loc unde au colorat planșe cu motive pas-
cale, au realizat craft-uri din hârtie colorată, și felicitări tematice.

Ultima zi a proiectului s-a desfășurat în cadrul Pavilionului Multifuncțional, 
unde, elevii au fost plăcut surprinși de muzeografii Secției Relații Publice, 
Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, care le-au pus la dispoziție zece „ouă 
gigant”, realizate din polistiren, pe care ei să le coloreze cu acuarele tempera.

Colegul nostru, Dorel Dinișoară, absolvent al Facultății de Artă, pasionat de 
sculptură ne-a ajutat să le facem elevilor această surpriză. Dimensiunea „ouălor 
gigant” a fost special aleasă pentru a permite copiilor o mai mare libertate în 
exprimarea creativității. Astfel, copiii împărțiți pe echipe au desenat pe ouă, forme 
geometrice, linii, puncte, flori și le-au colorat folosindu-și propria imaginație. 

Toate momentele au fost imortalizate în fotografii, iar pentru stimularea 
creativității copiilor, pe viitor, nimic nu este mai frumos decât promovarea lucră-
rilor acestora. Lucru care s-a și materializat prin expunerea „ouălor gigant” în 
spațiul destinat activităților educaționale din cadrul Pavilionului Multifuncțional, 
loc în care se găsesc și astăzi. Celelalte materiale realizate în cadrul acestor ateli-
ere, cât și fotografiile care au surprins momente din etapele de lucru ale elevilor, 
la fel ca și în cazul activităților de Crăciun, s-au constituit într-o micro-expoziție 
care a fost etalată pe holul Școlii „Constantin Negreanu”.

În concluzie, credem că ne-am atins scopul pentru care am inițiat acest pro-
iect și ne referim aici la cunoașterea, păstrarea și transmiterea către generațiile 
viitoare a obiceiurilor tradiționale românești legate cel puțin de două mari sărbă-
tori religioase.

Copiii au fost încântați să lucreze în echipe, să-și însușească cunoștințe noi 



Proiect educațional „Călător prin tradiții”  |  161 

pe care să le transmită și prietenilor, cunoștințelor și poate să le aplice chiar în 
familia lor. 

În urma experienței dobândite, ne gândim să continuăm proiectul educațional 
având ca teme, alte două sărbători cu însemnătate majoră în tradiția populară 
românească.
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Aspecte din cadrul proiectului „Călător prin tradiții” – „Amprenta pe sufletul copilăriei”
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Aspecte din cadrul proiectului „Călător prin tradiții” 
-„Anotimpul primăverii, anotimpul Învierii”
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ ÎN 
MUZEUL ETNOGRAFIC TULCEAN

Iuliana Titov

Abstract: One of the objectives that the museum institution from Tulcea aims to 
achieve year by year with increasing performances, especially from the begin-
ning of the 21st century, is the involvement in the education of the young genera-
tion. Concidering the multiethnic structure of the area, we porposed to develop 
positive attitudes regarding the cultural diversity, awareness of the Other’s 
existence, knowledge and understanding, tolerance/ acceptance, but also the 
appreciation of its values. In order to attract the young audience in the museum 
spaces, every year the museum collective creates a complex educational offer in 
which the temporary exhibitions and pedagogical workshops play an important 
role. The pedagogical workshops organized are varied and have as objective the 
development of practical skills, as well as the individual and collective commu-
nication skills through participation in interactive games.
Keywords: Dobrudja area, museum institution, intercultural education, ethnic 
identities, interethnic relations;

Cuvinte cheie: zona Dobrogei, instituția muzeală, educația interculturală, identi-
tăţi etnice, relații interetnice. 

Unul din obiectivele pe care instituția muzeală tulceană își propune să le 
realizeze an de an cu performanțe în creștere, mai ales de la începutul secolu-
lui al XXI-lea, este implicarea în educația tinerei generații. Dacă secolul al XX-lea 
a însemnat pentru muzeologia românească formarea colecțiilor, deschiderea 
expozițiilor permanente, accentul fiind pus pe tezaurizare, astăzi, muzeograful 
este preocupat îndeosebi de conservarea și valorificarea patrimoniului în diverse 
forme, prin realizarea de produse muzeale complexe care să se adreseze turiștilor, 
dar mai ales comunității locale.

Zona Dobrogei de Nord se definește, în toată complexitatea faptelor de cul-
tură materială şi imaterială ca o zonă de conlocuire şi conviețuire etnică și de 
aceea considerăm necesar să pornim demersul nostru de la faptul că etnia se 
poate distinge prin întreaga cultură înțeleasă printr-o accepțiune foarte largă, şi 
anume, ca un mod de viață al unui grup ce se particularizează în raport cu alte 
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grupuri prin trăsături proprii, reale sau imaginare (deseori crezute ca fiind reale), 
recunoscute sau construite de către membrii etniei şi de către indivizi aparținând 
altor etnii sau altor grupuri. În modul de viață intră o mare varietate de caracteris-
tici între care se stabilesc relații complexe cum sunt: limba, religia, arta, morala, 
legea, obiceiul, ideile din toate domeniile spiritualității, norme, valori, comporta-
mentul, stilul acțiunilor, instituții, creații populare, structuri particulare familiale, 
economice, sociale etc. Abordările filozofice și psihologice pe care le-am studiat 
ne-au ajutat să înțelegem partea constitutivă a procesului identitar. Privită ca 
un proces dinamic, permanent în formare, identitatea individuală și cea de grup 
poate afirma, în societatea din care fac parte, permanența sau schimbarea.1 

Construcția identitară sau mai bine spus reconstrucția identitară la care asis-
tăm astăzi în Dobrogea are loc prin conexiuni interculturale și comparații dintre 
eu și non-eu; același și celălalt. Membrii grupului etnic pot păstra mărcile distinc-
tive care-i permit fiecărui individ identificarea cu același așa cum le-au moștenit 
sau, pot crea astfel de mărci cu scopul de a sublinia diferențele față de Celălalt. 
În cursul existenței sale, în funcție de proiectele în care acesta se implică, omul 
poate oscila între permanență și schimbare, între a menține și a fideliza sau a 
împrumuta, inova. Unicitatea sinelui reiese din alegerile pe care fiecare individ le 
face în fiecare moment al vieții sale și care îi permit fiecărui eu să se poziționeze 
în raport cu un Același, să se recunoască într-o serie de valori, de modele și de ide-
aluri vehiculate de o colectivitate sau să-și îndrepte alegerile spre Celălalt, să-și 
dorească integrarea în grupul celuilalt. Astfel, același individ, în funcție de context, 
va evidenția trăsături ale identității personale atunci când face comparații inter-
personale sau trăsături ale identității sociale când va dori să-și arate apartenența 
la grup/etnie/comunitate, la un anumit mediu social.2 

Încă de la naștere, pentru fiecare individ, începe procesul de enculturare prin 
care își dobândește tradițiile, limba, utilizarea artefactului material şi imateriale 
pe care familia din care face parte le-a moștenit sau și le-a creat. Acest bagaj cul-
tural stă – în general – la baza formării identității personale. Pe măsură ce crește, 
individul relaționează cu alți membri ai societății (rude, vecini, colegi de școală, 
profesori, etc) având posibilitatea să dobândească limba, credințele și tradiția 
Celuilalt trecând printr-un amplu proces de aculturare.3 Ambele procese se pro-
duc conștient sau inconștient pe tot parcursul vieții în diverse situații/contexte și 
de aceea analiza lor nu poate fi exhaustivă. 

Evoluțiile identitare sunt influențate în mod direct de mediul în care grupul se 
dezvoltă, de culturile cu care acesta interacționează, de politicile asimilaționiste 
pe care națiunea le practică. Astfel grupul alege să se apropie de un altul sau să 

1 Alin Gavriliuc, Psihologie interculturală, Bucureşti, Ed. Polirom, 2011, p. 36–42
2 Gilles Ferréol, Guy Jucquois, Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor interculturale, Iaşi, Ed. Polirom, 

2005, pp. 328–329
3 Iuliana Titov, Relația majoritari-minoritari în Dobrogea de Nord, Tulcea, ed. Dobrogea, 2015, pp. 

184–193



Educația interculturală în muzeul etnografic tulcean  |  167 

se îndepărteze prin accentuarea diferențelor sau încurajarea similitudinilor. De 
aceea pentru a înțelege cum s-au format identitățile personale și colective ale 
etnicilor dobrogeni așa cum se manifestă ele în prezent este necesar să cunoaștem 
trecutul locuitorilor, culturile cu care au interacționat, influențele directe și indi-
recte care s-au manifestat asupra grupurilor etnice.

După 1878, conviețuirea românilor autohtoni cu românii din alte zone etno-
grafice ale României (ardeleni, olteni, moldoveni), cu aromânii, meglenoromânii, 
dar și cu grecii, bulgarii, italienii, rușii-lipoveni, ucrainenii, rromii, turcii și tătarii 
a făcut posibil ca, în timp, analiza din punct de vedere etnic să traverseze diferite 
etape: de la multiculturalitate spre interculturalitate, de la relații multietnice la 
relații interetnice. Privind identitatea etnică a unui grup în contextul unor relații 
vii, dinamice cu alte identități, în care dintr-un dat (afinitățile de sânge, de limbă, 
de obiceiuri se dovedesc a fi coercitive prin ele însele, individul fiind legat, inde-
pendent de voința lui, de familia sa, de rudele sale, de vecini, de colegii de serviciu 
etc.), identitatea devine un proces de dobândire permanent, dinamic. Etnicul îşi 
construiește reprezentarea de sine în raport cu ceilalți actori sociali din Dobrogea. 
Pentru a menține o anumită coerență existențială, el apelează la diverse strategii 
identitare cu scopul de a asigura un sens integrator experiențelor cotidiene. 

Devine evident faptul că instituția muzeală dintr-o astfel de zonă trebuie să 
țină cont de etnicitate şi relațiile interculturale stabilite între grupurile etnice de-a 
lungul unui secol de conviețuire. 

Pentru a analiza interacțiunea şi rezolvarea conflictului dintre majoritate şi 
minoritățile aflate în interacțiune am avut în vedere următoarele posibile forme 
de evoluție socioculturale: aculturare și enculturare4. În funcție de alegerile 
făcute de fiecare individ se construiește identitatea personală și identitatea de 
grup. Formele finale de evoluție pe care le poate atinge grupul sunt: Asimilarea5; 
Integrarea6, Discriminarea7, Anomia sau Marginalizarea8.

4 „Termenul enculturare definește procesul prin care individul din grupul etnic minoritar îşi 
dobândește tradițiile, limba, utilizarea artefactului material şi întreaga colecţie de legende mituri, 
folclor şi crezuri populare. Dacă el trece de la un grup la altul, are loc procesul numit aculturare prin 
care individul dobândește credințele Celuilalt printr-o resocializare a sa.” J.W. Berry, Cross-Cultural 
Psychology: Research and Applications, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 349–353

5 „Asimilarea se manifestă în cazul în care un grup, în general minoritar, se comportă într-un mod 
prin care dovedește că a abandonat valorizarea propriei sale identități culturale în favoarea 
identității grupului majoritar sau dominant, aceasta devenind pentru grupul minoritar respec-
tiv singurul model cultural” J.W. Berry, Cross-Cultural Psychology: Research and Applications, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 349–353

6 „Integrarea se produce atunci când o minoritate încearcă să-şi menţină propria identitate cul-
turală şi în acelaşi timp doreşte şi face eforturi pentru a se integra în majoritate sau în grupul 
dominant.” Idem

7 „Discriminarea corespunde cazului în care minoritatea îşi menţine propria sa identitate cultu-
rală, dar se află într-o relaţie de conflict cu majoritatea.” Ibidem

8 Marginalizarea apare atunci când minoritatea îşi abandonează propria identitate, dar nici nu se 
poate integra normelor grupului majoritar sau dominant. Ibidem
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Toate aceste forme de evoluție socioculturală se regăsesc în Dobrogea în dife-
rite stadii, ele se contopesc la nivelul comunităților, putând fi identificate doar la o 
parte din membri grupului. Recunoașterea stadiilor de evoluție fără cunoașterea 
istoriei fiecărei culturi este anevoioasă, iar capcanele culturale ce se nasc în tim-
pul acestor evoluții pot duce la concluzii eronate. De aceea orice produs cultural 
ce a vizat multiculturalitatea dobrogeană a debutat cu o cercetare aprofundată 
a problematicii. Urmată de analiza patrimoniului material și imaterial ce poate 
fi valorificat în crearea acestor produse, fie ele expoziții, proiecte educative sau 
pedagogice. 

S-a observat că exponenții culturilor diferite de cea română evită une-
ori autodezvăluirea apartenenței etnice atunci când se află în dialog direct 
cu Celălalt (de exemplu persoane cu nume slav sau musulman se declarau 
români). Ei manifestă, în mediul social, același comportament civic și de consum. 
Comportamentul devine diferit în practicarea unor obiceiuri, la nivelul tradițiilor 
legate de vestimentație, alimentație, obiceiuri calendaristice sau din ciclul vieții, 
muzica și dansul, ș.a. Mai concret ceea ce îi desparte sau diferențiază cu adevă-
rat sunt dogmele religioase cu regulile și restricțiile ce sunt impuse de fiecare 
credință.

Este știut că pentru a supraviețui ca entitate culturală minoritățile etnice 
urmăresc permanent obținerea drepturilor egale cu cele ale majorității, dar toto-
dată şi dreptul de a avea libertatea de a-şi păstra şi dezvolta cultura specifică, la 
fel cum şi majoritatea îşi păstrează şi dezvoltă cultura proprie. Astfel, minoritățile 
naționale au nevoie nu doar de drepturi egale, ci şi de acceptarea alterității lor, 
respectiv a dreptului de a fi diferite. Cunoașterea istoriei comune tuturor acelora 
care conviețuiesc de secole pe teritoriul actual al Dobrogei poate asigura acest 
aspect. 

În perioada 2002–2017 am participat la campanii de cercetare care aveau 
drept scop observarea directă a grupurilor etnice din mediul rural. Ne-am concen-
trat atenția asupra grupurilor etnice care își declarau o apartenență etnică dife-
rită de cea românească fără însă să-i omitem pe români. Am revenit cu o frecvență 
anuală sau semestrială pentru cercetarea românilor în localitățile Luncavița, 
Turcoaia, Peceneaga, Niculițel, C.A. Rosetti; pentru cercetarea aromânilor ne-am 
deplasat în localitățile Beidaud, Sarighiol de Dea, Stejaru, Mihail Kogălniceanu, 
Lăstuni, Ceamurlia de Sus; pe ucraineni i-am întâlnit în Dunăvățu de Jos și de Sus, 
Mahmudia, Murighiol, Letea, Caraorman, Sf. Gheorghe, Ciucurova, Telița; grecii din 
Izvoarele sunt o comunitate influențată de bulgarii care au fost în localitate până 
în 1940; pe rușii-lipoveni i-am întâlnit la Slava Rusă, Slava Cercheză, Jurilovca, 
Sarichioi, Chilia Veche, Carcaliu, Mahmudia, Mila 23, Periprava, Sfiștofca; în loca-
litatea Greci este o comunitate restrânsă de italieni; turci şi tătari. 

Am putut astfel observa că membrii comunităților multietnice (ex. Ciucurova, 
Mahmudia, Murighiol) chiar dacă aparțin unor etnii și religii diferite, la nivelul 
comunității se contopesc și au comportamente, atitudini, acțiuni și limbaj comun, 
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în cotidian. Manifestă același comportament civic și de consum, au aproximativ 
aceleași ocupații și meșteșuguri. Ceea ce îi despart cu adevărat sunt dogmele reli-
gioase cu regulile și restricțiile ce sunt impuse, în special în lumea musulmană, și 
a creștinilor de rit vechi și străvechi. Există diferențe și la nivelul tradițiilor, obice-
iurile privind alimentația, muzica și dansul. 

Așa cum am mai spus, doar prin cunoașterea și înțelegerea modelului cultural 
comunitar, se poate asigura identificarea similitudinilor și diferențelor culturale 
care facilitează implementarea unor programe educative adaptate trăsăturilor 
specifice ale profilului cultural regăsit în societatea dobrogeană, de acceptare şi 
înțelegere firească a raportului „eu-celălalt” şi a noțiunii de străin, recunoașterea 
şi respectarea diferențelor culturale prin valorificarea pozitivă a relațiilor de ega-
litate între oameni şi nu prin aplicarea polarității superior-inferior.

De aceea colectivul Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea (MEAP) a 
fost și este preocupat, ca prin programele și proiectele organizate, să contribuie 
la eliminarea deficitului de cunoaștere prin oferirea de informații suplimentare 
despre contribuția, în timp, a etniilor din zona Dobrogei la formarea acestui ținut 
unic. Să încerce să se adapteze în contextul realității complexe a societății de azi, 
reprezentată de coexistența diferitelor identități etnice şi credințe. Am încercat 
să utilizăm strategii de marketing etnic pe baza informațiilor ce s-au constituit în 
suportul practic pentru definirea profilului cultural individual sau de grup etnic. 
S-au valorificat informațiile primare obținute și s-au inventariat modelele unice, 
așa numitele „mărci identitare” cu specificități ce constituie cadrul formativ în 
care are loc modelarea personalității fiecărui individ, ca membru al comunității 
și consumator de cultură. Am consemnat elementele identitare desprinse din 
calendarul sărbătorilor pe care-l respectă (românii şi aromânii sunt păstrători 
ai credințelor ortodoxe de stil nou; ucrainenii şi grecii din mediul rural țin sărbă-
torile după calendarul ortodox pe stil vechi; ruşii-lipoveni respectă sărbătorile 
ortodoxe de rit vechi şi străvechi; italienii din localitatea Greci sunt catolici; turcii 
şi tătarii urmează normele din calendarul islamic), port popular și vestimentație 
rurală, gastronomie, muzica și dansul.

În demersul nostru educativ am avut, de asemenea în vedere, faptul că 
educația interculturală presupune aplicarea unor politici și strategii de valori-
ficare a diferențelor culturale pentru a le transforma în resurse pedagogice. Ea 
apare ca o formă de adaptare la nevoile culturale specifice unui grup etnic dintr-
o societate care prezintă enorme perspective de evoluție şi deci care oferă un 
potențial cultural important. Programele educative bazate pe educație intercul-
turală urmăresc să pună în prim-plan specificitatea etnică sau culturală a consu-
matorilor de cultură care ajung în județul Tulcea și își propun să viziteze muzeul.

Ne-am propus dezvoltarea atitudinilor pozitive cu privire la diversitatea cul-
turală, conștientizarea existenței Celuilalt, cunoașterea și înțelegerea, toleranța/
acceptarea, dar și aprecierea valorilor lui. De asemenea, s-a urmărit demontarea 
atitudinilor negative, a stereotipiilor negative (ex. rromi sunt hoți, sau nu au nici 
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o meserie), a raporturilor intergrupale ostile (ucraineni vs. ruși; musulmani vs. 
creștini), dorind în permanență să eliminăm cât mai multe bariere de comuni-
care. De asemenea, ne dorim să cultivăm noi perspective de colaborare culturală 
între grupurile etnice pornind de la sentimentul identității şi apartenenței cultu-
rale a fiecărui membru. 

Conceptul multicultural care a ghidat inițiativele noastre a fost următorul: 
deși toate popoarele împărtășesc aceleași nevoi de bază și valori, diferă modul 
în care își satisface acele nevoi și cum își exprimă valorile9. Alegerea subiectelor 
tratate în expoziții au ținut cont de aceste nevoi comune și de aceea ne-am oprit 
asupra ocupațiilor și meșteșugurilor tradiționale, dar și a arhitecturii tradiționale. 
Am evidențiat tradiții legate de naștere, nuntă, obiceiuri calendaristice, ziua de 
târg, masa de sărbătoare ș.a. Ca diferențe, am inserat elementele identitare des-
prinse din arhitectura locuinței și a monumentelor de cult (acolo unde au exis-
tat aceste diferențe) calendarul sărbătorilor pe care-l respectă, port popular și 
vestimentație rurală, gastronomie, muzica și dansul. 

Scopul principal a fost acela de a avea, permanent, repetitiv, în spațiul muzeal 
reprezentări multiculturale, de a veni în întâmpinarea publicului ca un facilitator 
în comunicarea interetnică.

Înainte de a lansa un nou produs muzeal ce implica minoritățile ne-am con-
sultat cu liderii culturali ai fiecărei etnii sau grup etno-cultural cu care am cola-
borat. Au fost incluse persoane din acea etnie în elaborarea activităților din pro-
gram. S-a urmărit găsirea eterogenităţii comunităţii ţintite având în vedere mai 
ales nivelul ei de adaptare și gradul de alteritate al fiecăreia. S-au stabilit întâlniri 
cu fiecare grup în parte, dar și întâlniri comune. 

S-au creat evenimente în cadrul muzeului care fie prezentau câte o etnie în 
prezența celorlalte sau câte un fragment dintr-un obicei din ciclul vieții sau de 
peste an. 

În lucrarea Exhibiting Cultures (1991), Ivan Karp și Stephen Lavine invită muze-
ele din zonele multiculturale să depășească barierele imaginii de muzeu-tem-
plu și să vină în sprijinul publicului multicultural, prin crearea unor spații de tip 
forum în care vizitatorii au posibilitatea de a învăța despre diversele tradiții și per-
spective cultural10. Muzeul tulcean își propune să devină un facilitator în comu-
nicarea diverselor forme și expresii culturale care reflectă valorile, interesele și 
experiențele comunității în care activează. Să fie o zonă de contact trans-cultu-
rală, care aduce toți membrii comunității la același nivel de cunoaștere al valori-
lor identitare studiate ca un întreg într-o societate consolidată prin conviețuire.

Toate expozițiile realizate în ultimii ani (Fosta nuntă mare-n sat! Magia 

9 Susan K. Donley, Building Museum & School Partnerships, Beverly Sheppard Editor, Harrisburg: 
Pennsylvania Federation of Museums and Historical Organizations, 1993, p. 89

10 Karp, Ivan, Steven Lavine (eds) (1991) Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum 
Display, Washington, DC: Smithsonian Institution Press, apud: Ang, I., The Predicament of 
Diversity: Multiculturalism in Practice at the Art Museum, Ethnicities, 2005, p. 305–320.
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întemeierii – NUNTA, Vârstele Timpului – Marea trecere.; O zi de târg, Jocurile 
copilăriei, Din lumea satului de altădată, Zi de târg, Icoana este viață) urmează 
cumva acest tipar al reprezentărilor multiculturale având ca scop principal mar-
carea contribuției fiecărei etnii. Elementele narative (prezentate sub formă de 
storytelling, ghidaje audio) îl conectează pe vizitator la atmosfera expoziției. Se 
poate spune că această atmosferă umple spațiul muzeal neutru şi rece. Ea este 
emanată din piese, din contexte de piese şi din persoanele care le realizează. 
Atenția vizitatorului se schimbă de la ce reprezintă obiectul la cum este obiectul 
reprezentat. Atmosfera design-ului expozițional este completată de explicațiile 
date de muzeograf menite să influențeze trăirile unui vizitator dar și să-i acorde 
posibilitatea de a dialoga și de a-și exprima părerea. Feedback-ul este imediat și 
utilizat în expozițiile viitoare.

Pentru a atrage și mai mult publicul tânăr în spațiile muzeale, an de an colec-
tivul muzeului creează o ofertă educațională complexă în cadrul cărora expozițiile 
temporare și atelierele pedagogice au un rol important.

Atelierele pedagogice organizate sunt variate și au drept obiectiv dezvolta-
rea abilităților practice, dar și a celor de comunicare individuale și colective prin 
participarea la jocuri interactive. De exemplu, în cadrul expoziției temporare Zi 
de târg, s-a desfășurat jocul Găsește obiectul nepotrivit. Au fost strecurate cinci 
obiecte „nepotrivite” (de exemplu un fes turcesc a fost așezat pe plasa pescarului 
lipovean, o icoană stătea sprijinită de cana târgovețului din prăvălie, ș.a.) copiii le 
identificau și explicau de ce este nepotrivit să se afle acolo. Cei mici au cântărit 
cereale folosind un tas, au inițiat conversații folosind telefoane fixe, alte clase au 
optat pentru atelierul de țesut sau cusut. Atelierul de tâmplărie a fost preferat de 
băieți și s-a desfășurat în paralel cu cel de cusut. A fost un prilej să vorbim des-
pre cromatica și ornamentica tradițională. Pe elevii de liceu i-am provocat invi-
tându-i să participe la exerciții desprinse din tehnicile psihologiei interculturale 
(ex. după ce se așază unul în fața celuilalt fiecare ridică mâna dreaptă și începe 
să apese spre celălalt încercând să depășească zona de mijloc, cel care reușește 
este posibil să aibă o fire dominatoare, iar celălalt să se lase dominat; ș.a.). Ele au 
fost percepute ca niște jocuri de autocunoaștere. Atelierul de dans s-a bucurat de 
succes în rândul elevilor de gimnaziu împreună cu care am învățat hora mare, alu-
nelul, hora stângă, hora aromânească, sârba, pamporea, sirtaki sau cadâneasca. 
Aproape săptămânal am invitat ansambluri profesioniste sau de copii care au 
performat în fața elevilor de toate vârstele.
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Foto 1: Ansamblul Aromân „Dor” din Sarighiol de Deal, 
invitat la vernisajul unei expoziții temporare.

Foto 2: Ansamblul „Solovei” al rușilor-lipoveni din Tulcea, în plan 
secundar Ansamblul Ghiocelul din comuna Luncavița.
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Foto 3 și 4: Participanți la atelierul de dans
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Foto 5: „Cântărim un grăunte jumătate” – atelier pentru preșcolari.

Foto 6: „Dați-mi ton la telefon” – atelier pentru preșcolari și școlari.
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Foto 7: Atelier de țesut pentru toate vârstele

Foto 8: Atelier de țesut zgărdane.
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Foto 9: Jocuri de autocunoaștere pentru adolescenți
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ȘCOALA ALTFEL–2019. ATELIER DE HERALDICĂ

Magdalena Trăistaru

Abstract:The school is otherwise a concept initiated by the Ministry of Education 
and Education which has largely succeeded in removing the students, for 
one week, from the school environment and directing them to other partner 
institutions. 
The Iron Gate Museum through the Department of Public Relations, Cultural 
Marketing and Museum Pedagogy, has developed an educational offer that 
has included guided tours and creative workshops, interactive lessons, 
documentaries. 
At the heraldry workshop, a number of 20 high school students participated and 
who, following their theoretical information, made their own coat of arms.
Keywords: School otherwise, high school heraldry workshop, coat of arms

Cuvinte cheie: Școala altfel, liceeni atelier de heraldică, steme și blazoane

Școala altfel este un concept inițiat de Ministerul Educației și Învățământului 
care în mare măsură a reușit să-i scoată pe elevi, timp de o săptămână, din mediul 
școlar și să-i direcționeze către alte instituții partenere cum ar fi: muzee, bibli-
oteci, Inspectoratul de Poliție, Jandarmeria, Pompierii etc., unde să participe 
la un alt gen de activități, care de a lungul timpului s-au dovedit a fi instructiv 
educative. 

Muzeul Regiunii Porților de Fier prin Secția Relații Publice, Marketing Cultural 
și Pedagogie Muzeală, a elaborat o ofertă educațională care a cuprins pe lângă 
vizite ghidate și ateliere de creație, lecții interactive, vizionări de filme docu-
mentare. Cu această ocazie muzeografii au pregătit expoziții: „Flori de mină” 
(geologie), „Dumitru Ghiață”, (pictură), „Interior țărănesc din zona de câmpie a 
Mehedințiului -Gârla Mare, expoziție etnografică și „Păsări răpitoare” expoziție ce 
cuprinde piese naturalizate din colecțiile secției Științele Naturii. Filmele docu-
mentare care au rulat în săptămâna Școala altfel au făcut parte din seria docu-
mentarului „Zestrea Românilor” realizat de TVR2 (Obiceiuri de Pasti; Magia Horei; 
Memoria satelor; Fereastra Timpului; Unde timpul se măsoară în veacuri). Ateliere 
de lucru propuse elevilor au fost în mare parte legate de Sărbătorile Pascale 
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„Semne cusute pe cămașa de Paști” „Coloranți vegetali în tradiția Pascală”, Atelier 
de pictură/grafică/colaj, Crafturi de primăvară (fluturi, buburuze, iepurași, felici-
tări de Paști), dar și pe teme istorice, „Să ne construim propriul blazon” (atelier 
de heraldică) și „Războinici ai antichității pe teritoriul României” (vestimentație 
și arme).

Participările la aceste manifestări s-au făcut pe bază de înscriere, cu două 
săptămâni înainte de începerea Școlii altfel. Cei mai mulți elevi înscriși au fost din 
ciclul primar și activitățile solicitate de aceștia au fost atelierele de creație. Elevii 
de gimnaziu și liceenii au solicitat lecții interactive, filme documentare și vizite 
ghidate în expozițiile temporare organizate în cadrul Pavilionului Multifuncțional, 
dar și în parcul arheologic. 

Pentru că Școala altfel s-a desfășurat cu o săptămână înaintea Sfintelor săr-
bători Pascale, multe din atelierele de creație au avut ca temă centrală această 
sărbătoare. Elevii din clasele primare au lucrat crafturi din hârtie colorată și car-
ton, planșe tematice, felicitări. 

Cele mai vizionate filme documentare au avut legătură cu sărbătoarea de 
Paști astfel că „Colacul lu` Dumnezeu” documentar din seria filmelor „Zestrea 
Românilor” realizat de TVR2 a surprins toate pregătirile de dinaintea Sfintei săr-
bători, dar și obiceiurile tradiționale de Paști din zona Mehedințiului.

O lecție interactivă solicitată de elevii de liceu a fost „Să ne realizăm pro-
priul blazon”. Elevii clasei a IX-a din Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”, profilul 
matematică-informatică, coordonați de prof. Grațiela Chiș, s-au înscris la două 
activități în cadrul programului Școala altfel. În data de 16 aprilie 2019, liceenii 
au vizionat un film documentar, iar în ziua următoare au participat la lecția de 
heraldică. 

Activitatea s-a desfășurat în sala de conferință a Pavilionului Multifuncțional 
unde pentru început elevii au primit informații cu privire la noțiunile de bază 
legate de disciplina numită heraldică.

Astfel, copiii au înțeles că printre științele auxiliare ale istoriei, un loc însem-
nat îl ocupă și heraldica, disciplina care are ca obiect atât studiul regulilor de 
alcătuire a stemelor (unui stat, unui oraș unei familii etc.), cât și istoricul acestor 
însemne. Știința heraldică are ca scop cunoașterea principiilor teoretice conform 
cărora se poate întocmi o stemă cu toate elementele ce o compun scut și orna-
mente exterioare precum și istoricul alcătuirii ei. Se vorbește uneori despre „tai-
nele Heraldicii” sau despre „limbajul secret” al acesteia, astfel istoricii fac eforturi 
pentru a pătrunde în intimitatea Evului Mediu, pentru a înțelege mentalitatea 
oamenilor acelor vremuri. În epoca medievală Heraldica reprezenta un limbaj 
mult mai accesibil. Departe de a fi tratată ca un secret, ea avea multe în comun cu 
reclama şi cu publicitatea de astăzi.

Blazonul este un ansamblu de elemente convenționale care constituie 
emblema unui stat, a unei provincii, a unui oraș, a unei familii nobile, a unei 
bresle etc.
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Stema constituie ansamblul semnelor distinctive și simbolice care alcătuiesc 
blazonul unei persoane, instituție sau stat exprimând atributele sale. O stemă 
este formată din scut, figuri heraldice și elemente exterioare ale scutului: cimie-
rul, coroana, susținătorii, pavilionul, deviza. Stemele au în ele o poveste, repre-
zintă o sursă de prestigiu şi de aceea nu au dispărut nici astăzi, într-o lume care 
nu mai este dominată, de multă vreme, de vechea aristocrație, care le-a generat.

În heraldică se consideră că blazonul și stema sunt purtate de posesorul lor. 
Dextra este la dreapta purtătorului, iar senestra este la stânga lui, deci, descrierea 
se face de parcă scutul ar fi văzut din spate.

Pentru a se familiariza cu însemnele heraldice, elevii au primit ca material 
auxiliar o foaie A4, cu stema țării noastre, așa cum arată ea astăzi și așa cum 
arăta în perioada comunistă. Sub cele două steme se aflau informații despre 
componența acestora. Astfel, un elev a citit cu voce tare despre stema României, 
care simbolizează statul român național, suveran și independent, unitar și indivizi-
bil și se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare și scutul mic.

Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul și 
ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara 
dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.

Pe pieptul acvilei se găsește scutul mic sfertuit cu insițiune:
a) în primul cartier este stema Țării Românești: pe albastru, o acvilă de aur cu 

ciocul și ghearele roșii, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoțită de un soare 
de aur la dreapta și de o lună nouă de aur la stânga;

b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roșu, un cap de bour negru, însoțit de 
o stea de aur între coarne, cu cinci raze, de o roză cu cinci foi la dreapta și de o lună 
conturnată la stânga, ambele de argint;

c) în cartierul trei este stema Banatului și Olteniei: pe roșu, peste valuri natu-
rale, un pod de aur cu două deschideri boltite, din care iese un leu de aur ținând un 
paloș în laba dreaptă din față;

d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramureșul și Crișana: un 
scut tăiat de un brâu roșu îngust; în partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră 
cu ciocul de aur, ieșind din brâul despărțitor, însoțită de un soare de aur la dreapta, 
de o lună de argint conturată la stânga; în partea inferioară, pe aur, șapte turnuri 
roșii, crenelate, dispuse pe doua rânduri, patru și trei;

e) în insițiune sunt reprezentate ținuturile Mării Negre: pe albastru, doi delfini 
de aur afrontați, cu cozile ridicate

Pentru a putea face o comparație, un alt elev a citit despre Stema statului 
comunist. Încadrarea cu spicele de grâu şi prezentarea în interiorul lor a principa-
lelor resurse naturale ale țării, peste care tronează soarele (în cazul de față, simbol 
al „viitorului luminos” al socialismului), precum şi steaua roșie, arată apartenența 
țării la regimul comunist. Pentru țara noastră avem reprezentate ca resurse natu-
rale: pădurea (și ne putem gândi la industria lemnului), apa (industria energetică), 
munții (industria extractivă). O altă resursă naturală este sugerată prin prezența 



182   |  magdaLena trăistaru

unui element antropic: o sondă petrolieră, ce ne duce cu gândul la existenta unei 
industrii petroliere.

După ce s-au familiarizat cu însemnele de pe stema României, elevii au trecut 
la etapa următoare.

Pentru aș crea propriul blazon, fiecare elev a primit câte o foaie de lucru. 
Aceasta cuprindea în partea de sus, un tabel cu patru întrebări (întrebarea1-Îmi 
place ce fac și fac; întrebarea2-Fac, dar nu-mi place ce fac; întrebarea3-Nu-mi 
place și nu fac; întrebarea 4-Nu fac, dar mi-ar plăcea să fac). Pentru fiecare între-
bare elevii au dat minim trei răspunsuri, care, mai târziu să-i ajute în realizarea 
blazonului. În partea de jos a fișei de lucru, tinerii au găsit informații cu privire 
la câmpurile scutului, codul culorilor în marcarea trăsăturilor de caracter ale fie-
cărui individ și atributele date unor animale. Această foaie de lucru a fost creată 
pentru a-i ajuta pe elevi să-și realizeze cât mai corect blazonul. Pentru construirea 
lui, elevii au primit o foaie A4 pe care era imprimat un scut împărțit în patru carti-
ere, iar ca ornament exterior am ales deviza din partea de jos a blazonului.

Pentru că blazoanele despre care am vorbit în partea teoretică se refereau, 
în mare parte, la familiile cavalerilor din perioada Medievală și pentru că multe 
din trăsăturile de caracter ale cavalerilor s-au pierdut în societatea modernă, am 
folosit un artificiu simplu prin care am modificat câmpurile scutului astfel:

– Partea de sus-stânga care ne dă informații despre familie, despre statutul 
persoanei/familiei, despre domeniul stăpânit (ex. un cavaler proprietar al unui 
mare castel) am convenit să fie reprezentată de zodia fiecărui copil, ținând cont 
că în cazul nostru toți sunt elevi și nu dețin proprietăți sau valori materiale. Pentru 
completarea acestui câmp tinerii au primit ca materiale auxiliare câteva pagini cu 
semne zodiacale. Astfel și-au decupat propriu simbol și l-au lipit pe scut.

– partea de sus – dreapta a blazonului vorbește despre trăsăturile de caracter 
ale cavalerului (ex. un cavaler puternic, protector, loial etc) și în cazul nostru am 
păstrat aceeași semnificație. Trăsăturile de caracter ale elevilor s-au putut inter-
preta din răspunsurile date la întrebările 2 (Fac, dar nu-mi place ce fac) și 3 (Nu-mi 
place și nu fac). Aproape toți liceeni au răspuns că nu le place să se culce și să se 
trezească devreme. O parte dintre ei învață, citesc, fac teme, dar nu le place, iar 
foarte categorici au fost cu ce nu le place și nu fac: să gătească, să fumeze, să bea, 
să mintă, să se enerveze, să fie nepoliticoși. Cele mai folosite însemne au fost leul, 
vulturul, dragonul, iar elevii s-au inspirat de la atributele date acestor animale 
(leul reprezintă curajul, forța el este aducătorul de victorie, cel de neînvins; vultu-
rul este protectorul puternic și drept, dragonul este protectorul comorilor; calul 
înaripat reprezintă noblețe, rapiditate, putere, gata oricând pentru rege și țară). 
Alți tineri au desenat însemne vegetale (flori, frunze), dar și alte simboluri cum ar 
fi lilieci sau unicorni. Și pentru că suntem în era tehnologiei moderne, majoritatea 
elevilor si-au conectat telefoanele la internet încercând să se inspire în desenarea 
cât mai fidelă a simbolurilor.

– partea de jos – stânga vorbește despre arma mânuită (ex. un cavaler 
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luptător cu spada) în cazul nostru am vorbit despre hobby. Pentru a completa 
acest câmp am apelat la răspunsurile întrebării 1 (Îmi place ce fac și fac) din care 
a reieșit hobbyul fiecărui tânăr. O parte dintre elevi, opt la număr, au spus că le 
place să joace fotbal, drept pentru care au desenat o minge. Alții au răspuns că le 
place să citească, să picteze, să se joace la calculator, să stea împreună cu priete-
nii, dar am citit și câteva răspunsuri mai deosebite și anume, să facă oamenii să 
zâmbească, să citească atlase, să scrie hărți, iar cineva a spus că-i plac banii și a și 
inscripționat pe blazonul său semnul euro.

– partea de jos – dreapta indică bogățiile avute în stăpânire sau moștenite 
(ex. cavaler sau familie deținătoare de păduri, animale, viță-de-vie, corăbii etc), în 
cazul nostru am schimbat cu aspirațiile fiecărui elev.

Din răspunsurile întrebării 4 (Nu fac, dar mi-ar plăcea să fac) au reieșit 
aspirațiile tinerilor. Cei mai mulți doresc să facă diferite sporturi, să conducă 
mașini, să ajute oamenii și animalele, să facă bani, să țină dietă, etc. 

La final și-au colorat câmpurile în diferite nuanțe, inspirându-se din sim-
bolistica culorilor galben (auriu) -generozitatea, îndrăzneala, prestigiul; verde – 
fidelitatea, onoarea, speranță; albastru – loialitatea, perseverență; mov = vitejie; 
portocaliu – ambiția; roșu – dragostea, dorința de a servi patria; alb (argintiu) = 
înțelepciunea.

După ce și-au completat și colorat toate câmpurile scutului, elevii au trecut la 
scrierea devizei. Fiecare dintre ei au completat acest câmp cu lozinci, care mai de 
care mai interesante, ca:

„Succesul înseamnă să mergi din eșec în eșec fără să-ți pierzi din entuziasm.”
„Lumina strălucește mai puternic în întuneric”
„Nimic nu este mai important decât ziua de azi”
„Lupt pentru cei dragi”

La finalul activității, după fotografia de grup în care apar și lucrările lor, 
i-am întrebat dacă dorește cineva să-și lase lucrarea la muzeu. Toți elevii au fost 
încântați de rezultatul obținut și nici unul dintre ei nu a dorit să renunțe la „bla-
zonul” lui.

În concluzie, considerăm că:
– tinerii au reținut mult mai ușor și într-un mod mult mai plăcut informațiile 

legate de heraldică;
– în felul acesta s-au descoperit pe ei înșiși;
– au fost mândri cu propriul blazon și au considerat că a fost o oră de istorie 

„altfel” decât la școală;
– ne-am atins scopul propus, ținând cont de numărul mare de vizitatori 

(peste 2000) care ne-au trecut pragul în săptămâna de Școală altfel. 
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Aspecte din cadrul activităților desfășurate în Școala Altfel
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Aspecte din cadrul atelierului de heraldică
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