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Victoria regtlmUJlru.i. democrat PQPUJlair Îlil patria noastră a marcat schâmbarea radicală a profiilului şi rolului instituţiilor muzeale prin transformarea
acestora în instituţii active în cadrul revoluţiei oulrtumle.
De artă sau ştiinţifice, opinia publică doreşte muzee foairte active
care să pună în contaot pe vizitatori cu vestigiile artistice şi istorice.
Ca instituţii oulturale, muzeele au menirea să răSipÎndească în masele
Jargi de oameni ai muncii, cunoşt:dnţele C'Uilrturale care '1e mobHizează activ
la lurpta pentru desăvirişirea COl]St·rru.i.rii noii societăţi sooialiste.
ln afară de exipoziţia rpermanentă care prezintă şi va!lorifică urmele
mate11iaile aile trecutului şi oglindeşte wfaşcle transformări din zhlele noaistre,
muzeele folosesc o serie de procedee şi metode care '1e dau un pronunţa.ii:
-caracter educativ. Dinrt,re acestea organizarea şi deschiderea e~poziţiHor
temporare şi volante, constituie o f0I1I11ă iprincipallă Îlil problema legăturii
muzeelor cu masele popiu.laire, în eduoarea cUJltuTală a acestora.
Exipoziţiile temporare organizate de Muzeul de iistortle a oraşului Bucureşti au drerpt scop aducerea ex.ponatelor istorice cît mai aproape de locul
de muncă, iar în al doilea rî.nd valorificarea în parte a patrimoniului muzea:l.
Expoziţia de bază nu poate re.filecta, datorită tematicii şi spaţiului, decît o
mică pante din fondul ştiinţific al acestui muzeu. Prin politica P.M.R. de
protejare a vestigiiilor trecutului, în derpozitu:l MuzeulUJi de istocie a oraşului Bucureşti se găsesc peste 100.000 de obiecte, dintre acestea însă numai
circa 5.000 sî:n.t curpninse în e~poziţia permanentă.
Una dintre preocupările de seamă ale coleotivului ştiinţific, a fost în·
tocmirea unUJi cieilu de exipoziţii temporare care să redea tematic şi ero·
nologic, asrpecte de bază ale istoriei capitalei. Astfel, au fost întocmirte
expoziţii pciv'.ind evoluţia societăţii omeneşti în timpllil orîndui·rii primitive,
a epocii medievale, moderne şi contemporane, precum şi a istoricelor cuceriri a1le oamenHor muncii în anii construi•rii sociailismului. Problemele de
seamă ale acestor expoziţii au izvorît din necesitatea redării cu exipo::iate
variate a evoluţiei modUJlui de ;producţie, a fdului de viaţă în diferitele
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etape, a transformării s'iructurale economko-sociale a Bucureştilor. Paralel
cu aoost ciiolu de eX!poziţii, au fost ahondate teme ~egate de evenimente
i5torice î1nsemnate ca : ană.vensări alle panttidu:lui, săirbăitoriirea zi'lei de 1 Mai,
proclamarea R.P.R. etc.
ln selectarea maiteriallelor foiosiite în expoziţii!le temporare, de la sediu
s-a dait precădere originalelor: piese arheologice, documente, stampe, litografii etc., în timp ce în expoziţiile deschise în diversele puncte alle oraşului,
exipona'tele srnt formate din reproduceri, grafice, fotografii.
Exipoziţia „Străvechi aşezări omeneşti pe iteritori'll'l oraşului Bucureştrl.",
valorifică rezultiatcle ceocetărÎllor arheologiice desfăşurate în doounsuil mai
multor decenii, dovedmd că te11i1toriUil capHailei a cunoscut o intensă aşezare
omenească înceJpiÎnd dWn ipalleoO:i1tic. AceaJStă exipoziţie a fost completată
cu tema : „Noi descoperiri airhooiogice în Bucmeşti", care reprezintă
rezuHatele cercetărilor arheo~ogiice desfăşurate de Muzeul de i1storie a
oraşufoi Bucureşti, în perioaida 1959-1963. Daitorită acti1vităţii tematice şi
cond~ţiilor maiteriale create cercetărfilor ştiinţifice, colectiivuil muzeUJlui
a reuşit să obţină rezultaite însemnate, .privind nu numai istoria Ca;pi,talei
ci şi !i.JSJt:oria paitriei. Expoziţia arheologkă owpriooe pri[)ltre altele dovezi
·mlateriade p11ivi.n1d cOJiltinuitatea poipull0ţiei băiş:Hnaş.e ipe teritoriul Bucureştilor, proceisull de aisimHare a trilburiilor s!Jaive, formairea poporului ·romîn,
constitui.rea şi dezvOJltarea BUIOUreştiil.or în timpul 01rî111d1ufrii medievaile.
ln felull aceis:ta oamenii municii <iau cunoştinţă cu o 1parte din ma1teriallul
ştiinţific care aitestă exi,stenţa ,;po!pulaţiei autohtone şi cu care sînt combătute o serie de teze reacţionare susţinute de istoriografia burgheză
străină.

Oriînduiirea feudală a fost tmtiaJtă pr1n .exipozli.ţii1le: „Documente şi cărţi
rare din c.oleicţiille MuzeuJlUJÎ de i1storie o oraşului Bucureşti", precum şi
prin exipoziţia „Oraşui] Bucureşti în .staimpe, desene şi li;togralfii". Organizată
în exdusivitaite ou maiteniail. m~ginal, expoziţia „DooUIIIle'Illte şi cărţi rare di:n
colecţii1le Muzeu/lui de ~storie a oraişUJluti .BU1cureşti", cuprinde exipooote de
o deosebită va'loare istorică, artistică ,ş.i culturaJlă, prezentînd probleme
legate de dezvOlltarea economică, relaţiile de dlasă în orînduirea feudală,
aspecte priJvind viaţa sanitară şi culturailă a capita'lei. Datorită tematicii
sa'le iremarcalbile şi a Îlmportamţei exiponatclor, exipoziţia, organizată la
sediUJl muzeUllui s-a b'lllourat de wn deosebit succes, ea fii111d VÎ·zioniată de
55.888 persoiane.
Deşi iconografia bucureşteană este restrinsă şi mU!lt mai recentă dooît
în.ceiputuriile oraişu'lui - priima stampă ·ş.i aiceaS!ta fantezilstă da;tâind de aibia
din 1716 - expoziţia „Buoureştii, în stiaimpe, desene .şi 'litografii", a reuşit
să redea prin gruipairea jUJdicioaisă a materialului asipeote însemnate privind
de2'JVOiltarea 011"31Ş1Ull.ui în ul·tima parte a Ol'imdutirid feuda~e şi piînă 1la sfîrşitu.l
sec. XIX. Tematica aee5tei ex.poziţii a urmărit nu numai prezeJ1Jtarea unui
material puţin cunoscut ci şi abordarea unor probleme importante, privind
dezvolitairea economică, aspectU!l edili·t·ar aJl oraşuilui BucuTeşti, momente
din ·viaţa poilât!ică etc. Vizi1tatorii au luat contact cu materi~luil ce retllootă
unele evenimente :în.semnate privind firăanâmtări1le sociale din perioada respeotivă, prooum şi desfăiş.urnrea proceisu!l.ui de trecere de la aspectul ovaisiurban al! BUIC'Ureşitillor la oraşuil. modern.
Perioaide irestri111Se din ilstoria caipi·tiall~stă a caipi.1ta1lei au fost tratate
în exipoziţiiile : „Aisipecte din oraişllll Buoureşti la mij1locU1l sec. XIX", „Buoureştiu~ întire cele două ră2Jboaie monidiall.e".
1
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Oraşul Bucureşti a fost centrul celor mai iimportante momente drn
isitonia clasei muncitoare, locUJl maTi'1or bătălii de ala.să împotriva ex:piloatării .
capi:taliste. Maiterialt:lle expuse în diver.se expoziţii au înfăţişat aspectele
cele mai de seamă ale mişcării muncitoreşti din Bucureşti, precum şi tradiţiile revoluţionare legate de ace·stea.
Expoziţia „1 Mai în Buouroştii", redă a:specte din modul în c.are
oamenii mrunciâ. din capitală au acţionat fo ciI11St•ea aceSltei zi1le, îniooplind cu
anll'l 1890 pină în zi1ele noastre. Din exiponatele ,prezentate reiese în mod
concludent caracterul de luptă al manifestărilor de 1 Mai în timpul orînduirii capita1liste, precum şi entuziaSililu:l cu care, an de an, înceipînd cu
1 Mai 1945, 1se 'sărbătoreşte ziua soliidarităţlă i'Otennaţionale a oameni~or
':Iluncli. Materiailele exipUJs·e dau aisipedte privind rea'liza•rea angajamenrtelor
luate Îill ci1ns·tea a1cestei sărbători Îlll luipia pentru ridii.carea c01I1tiinuă a cailităţii şi produotiv:iităţiâ. muncii.
Expoziţia „Locuri şi oaise din Bucureşti Qegate de lUipta P .C.R." a fost
terna oea mai sQIHcitată de oamenii muncii din întireiprinderi şi ins:tituţii,
precum şi de numeroase G.A.S. şi G.A.C. din raza oraşului Bucureşti.
Expoziţia redă lOC1.lll"'Î1le şi rnsele folosi.te şi legate prin ~storicuil lor
de .lupta i1lega:lă a P.C,R. Pre21eintarea acestor monumente în .oroinea cronologica a. desfăsurăni~ celor mai ]mportante luipte ale mwncitocimii bucureş
tene de isub conducerea .P,C.R., a prilejuit maiselor la11gi de Vliziitaiton să evoce
momentele istori'ce legate de exiponatelle resipective, pornind din sbr. Academiei nr. 35-37 unde se află clădirea în care au ionceput [.ucrărille de consHtuire a P.C.R., trec:înd pe Urngă monumentele şi plăcile ce amintesc
eroicele 'l·upte ale muncitoriilor ceferiştii. din J.aJnuane-februan.e 1933 şi sfîirşind
cu numeroasele plăci comemorative din cennru1 sau de la marginile oraşului
pri:n care se retrăiesc llilele viotorioa:se a!le insurecţiei arnnate din august 1944.
Expoziţia „Locu~i şi cas·e din BucUJreşti legat•e de lupta P.C.R.". a fost
organizată cu prilejul ani:versării a 40 de ani de fa crearea P .C.R ln acel
an, 1961, expoziţia a fost deschiisă la sediul cent·rail urnde a fost viziooată
de 39.113 pensoane, precum şi în 70 de pllliloete, ,prilejuindu-se ru:tfel vizionarea ei de către numeroşi muncitori dim intreprinderi1le capi1ta!lei: 23 August
Republica, uzinele Gdviţa Roşie, Adesgo etc. precum şi de ţăranii colootiv•.;;ii:i diin : Bragadiru, Dragomirnşti, Gllina, Măgurele, Otop~ni, Popeşti
LeuTdeni, Afrumaţi etc.
Rea1l1izările obţinute de oamenii muncii din capitală sub îndrumarea
.partidu'.lui, s<chimbărille struotura'le în toate domenii'le de activit:iaire au fost
prezentate în exipoziţii cu teme diferite. E~poziţiile: „Sub steagll'l partidului,
pe dru1mUil traTI1slfo1nmării socialis:te a ora:şuJllllli Bucureşti", „Reailizări în 10
ani de activitaite a sifaturiQior popu:laire", „Oraşul Bucureşti .pe drumul con..,;•truirii soaia1liiSi1I1ului", „Aspecte din reconstrucţia social-culturală a capitalei" etc. oglindesc •l1inia politică a partiduJlui de construire a noh orînduiri
socia'1i·ste. Organizarea exipoziţi;~lor ou aspecte noi din anii puterii populare,
are menirea de a COIIllplleta cu cele mai recente succese aile oamenilor
muncii exipoziţiia de bază a s:ecţiei sooiaJi,ste, care zi de zi, pri•n mersul
1nainte a istoriei ziQelor nomstre, rărrnîine incompletă.
O expoziţie .cu un caracter deos·ebit a fost deschisă în anul 1960, la
sediuil muzeului. Ea cuprindea unele din cele mai foumoase daruri primite
de 01I1aşul Bucureşti la 20 1septembrie 1959, cu ocazia sărbătoririi a 500 de
arii de la .prima sa menţiune docwnentară. Această exipoziţie a fost vizitată
de aproape SO.OOO de cetăţeni.
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ln activHatea Muzeullui de istorie a oraşului Bocureşti organizarea
temporare, a cons•titui1t o .preoouq>are de seamă. Dacă îrn 1960
au fost organizate 30 de ex:.poziţid, în am„Iil 1963, numai în primele două tri·
mestre, au fost deschise în instituţii ·şi întreprinderi un număr de 35 expoziţii, succesiunea ternelor fiind urmărită cu un deosebit interes de cei
cărora li se adresează.
Pentru 1964, în cinstea celei de-a XX-a aniversări de la victoria istorică
a insurecţiei armate, ooleotivwl ştiinţific al muzeului a înitocrnit un .plan de
acţilllne sipeciail în care exipo:mţme voilante ocupă un loc deosebit.
Prin aceasta se vor popllllariza, în afară de aspecte din pregătirea şi
desfăşurarea irumrecţiei, uriaşele realizări obţinute în celle două decenii,
de oamenii muncii din Buoureşti sub conducerea înţeleaptă a partidului
în toate domenti.i1le de activi1tate.
Vor fi folosite în acest scop forme noi în munca cultura1l-educativă,
printre care amintim îm.:soţi:rea deschiderii fiecărei expoziţii de cîte o expunere liberă aiSIUipra temei respective, î1n felul acesta fixîndu..se mai bine
materialele ex:.pU1se.
EXipoziţia temporară este unul dintre instrumerntele importante aile
locrătorifor din muzee, în munca lor culltural-educativă.
Prin această formă de activi1tart:e se readizează o strinsă legătură între
muzeu şi masele largi de oameni ai mlllilcii, exponatele fiimd legate de o
ternă anumită sînt insuşite cu multă uşurinţă, iar impresiile sint mult mai
durabile, mări[]d prin aceasta curiozitatea de a cunoaşte mai profund
istoria ţinutu1lui natal şi implicit de a trece pragul rnuzeul'llli. din localitate.
expoziţiHor
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