CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ DIN MUZEUL ÎN AER LIBER.
FUNCTIONALITATE, UTILITATE, PROGRAME CULTURAL-TURISTICE
'

Eliza PENCIU

Muzeul este

instituţia culturală aflată

cercetării, conservării, valorificării

în serviciul societăţii, în scopul colecţionării,
obiectelor de interes cultural pentru publicul larg,
acestuia şi la ridicarea gradului de înţelegere a

pentru a contribui la educaţia
fenomenului cultural.
Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" se poate mândri de a fi un „deschizător de
drumuri" şi în domeniul introducerii, în structura sa departamentală, a Sectiei de
Marketing, încă din anul 1994. Începând din anul 2003, în cadrul acestui s~rviciu
fiinţează şi un Departament pentru turismul cultural (programe şi servicii prin care
muzeul nostru îşi promovează, tot mai eficient, propriile servicii, evenimentele culturale
organizate de instituţia noastră, întreg programul de expoziţii permanente şi temporare,
precum şi alte manifestări organizate cu diferite ocazii).
Activitatea de operator de turism cultural, desfăşurată de Complexul Naţional
Muzeal „ASTRA" în cadrul Departamentului de Marketing, se bazează, în prezent, pe
patru componente principale de acţiune: cea de promovare efectivă a tot ceea ce
înseamnă Muzeul „ASTRA", în general, cea de analiză (prin metode sociologice) a
demersurilor făcute pentru prima componentă, cea de informare a vizitatorilor noştri cu
privire la oferta cultural-turistică a judeţului Sibiu, prin Centrul de Informare Turistică din
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului şi cea de vânzare efectivă a serviciilor
cultural-turistice, oferite de muzeul nostru.
Promovarea este o funcţie extrem de importantă, în cazul tuturor instituţiilor
culturale, iar Muzeul „ASTRA" şi-a câştigat, în timp, prin contribuţia tuturor specialiştilor
săi, o reală notorietate, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, în acest
domeniu. Necesitatea unei promovări asidue a valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti,
europene şi extra-europene, prezentate în cadrul unităţilor noastre muzeale, a fost
principalul nostru obiectiv, mai ales din momentul confruntării cu provocări majore, de
tipul Capitalei Culturale Europene din anul 2007. Eficienţa acţiunii de promovare are ca
rezultate atât culturalizarea şi educarea publicului deja format şi a publicului potenţial factorul de calitate al activităţii culturale -, cât şi sporirea numărului de vizitatori şi a
frecvenţei acestora, - factorul economic.
La nivelul Secţiunii de programe de turism cultural, din cadrul Departamentului
de Marketing - Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" din Sibiu, promovarea se
derulează pe mai multe planuri, având o arie foarte largă de acoperire. Fiecare lansare
a unei noi expoziţii, a unor noi ediţii ale „Târgului Creatorilor Populari din România",
Olimpiadei Naţionale „Meşteşuguri Artistice Tradiţionale", „Festivalului Naţional al
Tradiţiilor Populare", Festivalului Naţional al Datinilor şi Obiceiurilor din bătrâni,
descrierea serviciilor cultural-turistice furnizate de muzeu şi a evenimentelor culturale
importante şi de interes maxim pentru public, vizează atât informările scrise, cât şi
prezentarea de fotografii sugestive, care sunt transmise, pe cale electronică, în
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avanpremiera evenimentului ş1 m perioada desfăşurării lui, tuturor centrelor de
informare turistică din ţara noastră, revistelor specializate de turism, agenţiilor de
turism, hotelurilor sibiene, pensiunilor rurale şi pensiunilor urbane, site-urilor de
promovare a destinaţiilor turistice, birourilor de promovare turistică a României in
străinătate, ambasadelor României de peste hotare, precum şi altor foruri care
promovează cultura şi manifestările ei.
Preocupaţi, în mod permanent şi asiduu, de intensificarea procesului de
informare cât mai complexă şi mai diversă a publicului vizitator, specialiştii Complexului
Naţional Muzeal „ASTRA" s-au implicat şi se implică, în continuare, în dezvoltarea şi
promovarea turismului local şi regional prin Centrul de informare turistică, toate
aceste activităţi urmărind să aibă efecte de mare impact şi eficienţă pentru marele
public din ţară şi pentru turiştii din afara României, în privinoa ofertelor complexe şi
variate ale instituţiei noastre.
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA" se numără, fără tăgadă,
printre cele mai importante obiective turistice din ţară, reputaţia lui depăşind, demult,
frontierele ţării. Drept urmare, fondarea unui Centru de Informare Turistică, în incinta
Muzeului în aer liber, plasat în apropierea intrării principale, în interiorul unui monument
de patrimoniu (o casă din satul Sîrbi, Maramureş, datând din secolul al XVIII-iea),
reconstruit special pentru împlinirea acestui scop, era imperios necesară. Numărul tot
mai mare de turişti (români şi străini) care vizitează Muzeul în aer liber (în anul 2006
depăşind 120.000, în anul 2007 ajungând la 264.000, iar în anul 2008 apropiindu-se de
200.000 de persoane, reclamă o informare bogată şi diversă, corectă şi utilă, cu privire
la serviciile cultural-turistice proprii, cât şi referitoare la posibilităţile de petrecere a
timpului liber, în perimetrul judeţului nostru, vizitarea unor importante obiective turistice
din jud. Sibiu, ofertele de cazare şi transport existente etc. Totodată, Centrul de
Informare Turistică din muzeu constituie şi punctul de vânzare a materialelor de
promovare ale Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" şi ale partenerilor noştri, operatori
culturali şi turistici, pentru o mediatizare cât mai largă a informaţiilor, în scopul atragerii
unor noi grupuri ţintă de vizitatori în Sibiu şi în judeţul Sibiu. Aşadar, de la deschiderea
sezonului turistic al anului 2007, în luna mai, suntem mai bogaţi cu noul edificiu de
utilitate publică, ce se adaugă Bisericilor de lemn din Dretea şi Bezded, Troiţelor din
Răşinari şi Buneşti, Cârciumii din Bătrâni, Hanurilor din Tulgheş şi Veştem, Popicăriei
din Păltiniş, Pavilioanelor de Joc din Botiza şi respectiv, Fântânele.
De la deschiderea sa, în data de 2 mai 2007, şi până la finele anului, Centrul de
Informare Turistică din Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului a primit vizita unui
număr de 11.012 de turişti, iar pe parcursul anului, care tocmai s-a încheiat, peste
6.602 turişti au trecut pragul Centrului de Informare Turistică, fiind informaţi, cu
profesionalism, privitor la atracţiile cultural-turistice existente în judeţul Sibiu, şi în
judeţele învecinate, traseele turistice (Mărginime, Ocna Sibiului, Păltiniş, Bâlea
Cascadă şi Lac, Bazna, Mediaş, Bran, „Drumul meşteşugarilor", bisericile fortificate
săseşti ş.a.), cazare şi posibilităţi de transport în zona Sibiului, evenimentele organizate
de Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" şi serviciile cultural-turistice oferite de acesta.
Din totalul vizitatorilor noştri, aproximativ 60 % sunt străini sau români din Diaspora (cei
mai mulţi fiind de naţionalitate germană, urmaţi de francezi, evrei, austrieci, americani,
italieni, englezi, polonezi, slovaci ş.a.). Au fost şi turişti care au venit din Hong-Kong,
Japonia, Australia sau Noua Zeelandă. Centrul de Informare Turistică din Muzeul în aer
liber funcţionează cu doi angajaţi cu normă întreagă, muzeografi, cu experienţă în
domeniul turismului sibian. Totodată, turiştii se declară mulţumiţi de informaţiile primite,
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care îi ajută să găsească cele mai adecvate mijloace de petrecere a timpul liber în
Sibiu şi împrejurimi.
Pentru o prezentare vizuală documentată a traseelor şi obiectivelor culturale din
judeţ, au fost realizate cinci macro-etichete care prezintă, în culori vii şi atrăgătoare,
precum şi cu explicaţii suplimentare, şapte trasee turistice: 1. Sibiu-Răşinari-Păltiniş;
2. Sibiu-Cristian-Orlat-Sibiel-Sălişte-Poiana Sibiului-Jina; 3.Sibiu-Cisnădioara-Cisnădie
Sadu; 4. Sibiu-Bran-Sighişoara-Sibiu-Poienari; 5. Sibiu-Bran (Traseul Muzeelor de
excepţie); 6. trasee turistice în Munţii Cindrel şi 7. Traseul bisericilor fortificate din sudul
Transilvaniei. Noi macro-etichete vor prezenta din acest an încă trei obiective:
ecomuzeele din Mărginimea Sibiului, de pe Valea Târnavelor şi de pe Valea
Hârtibaciului.
În interiorul Centrului, se află touch-screen-ul muzeului, care oferă turiştilor
interesaţi informaţii suplimentare despre tot ceea ce înseamnă Muzeul „ASTRA",
serviciile cultural-turistice oferite, Programul „Tezaure Umane Vii" ş.a.
Prin introducerea Centrului de Informare Turistică în cadrul Departamentului de
Marketing al Complexului Naţional Muzeal „ASTRA", acestuia i s-au trasat anumite
responsabilităţi noi, şi anume: promovarea serviciilor cultural-turistice şi prin publicaţii
editate sub egida Centrului, care să satisfacă nevoile publicului vizitator al unităţilor
noastre muzeale, respectiv al municipiului Sibiu, dar şi îmbunătăţirea serviciilor culturalturistice existente, respectiv introducerea de oferte noi, distractive, recreative şi
educative, de petrecere a timpului liber, pentru grupuri organizate, inclusiv producerea
de evenimente, la cerere.
Pe parcursului anilor precedenţi, s-au identificat aceste nevoi şi s-a reuşit, ca
prin materialele publicate: Harta „Sibiu-Extra muros", Broşura Servicii Cultural &
Turistic, Harta Muzeului în aer liber, împreună cu oferta cultural-turistică, să
suplinească lipsa informaţiilor din publicaţiile editate de Primăria Sibiului. În materie de
ofertare de noi servicii turistice pentru grupurile organizate, beneficiind de resursele de
factură culturală, dar şi naturală, de care dispune Muzeul Civilizaţiei Populare
Tradiţionale „ASTRA", ne putem mândri cu organizarea unor ateliere de artă populară
tradiţională, dar şi a unor programe ludice, de joc şi cântec popular, concursuri nautice
pe lacul de 6 hectare din mijlocul muzeului, plimbări cu trăsurile pentru câştigătorii
concursurilor şi degustări de produse culinare tradiţionale, preparate, pe loc, de
specialiştii din satele Mărginimii Sibiului.
Prima dintre tipăriturile Centrului de Informare Turistică din Muzeul în aer liber a
fost harta „SIBIU-EXTRA MUROS", o hartă inedită prin concepţie, realizare grafică şi
oferta de cazare şi alimentaţie asigurate de locaţiile prezentate aici. Harta «Sibiului din
afara Cetăţii» este delimitată la nord de Piaţa Unirii, la sud de Pădurea Dumbrava şi
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA", la vest de Bd. Victoriei şi Calea
Poplăcii, iar la est şi sud-est de Calea Dumbrăvii, respectiv Calea Răşinari, cuprinzând
toate obiectivele cultural-turistice, hotelurile, pensiunile şi restaurantele, din acest areal.
Promovând, aşadar, principala zonă verde a Sibiului, care cuprinde Parcul Astra,
Parcul Sub Arini şi Pădurea Dumbrava şi care este extrem de valoroasă, în plan
turistic, prin numeroasele unităţi prestatoare de servicii turistice, instituţii academice
universitare şi de cultură de excepţie, harta «Sibiu Extra Muros» (apărută într-un prim
tiraj de 10.000 de exemplare), în versiune bilingvă (în limbile română-engleză), prezintă
Muzeul în aer liber, integrat în cea mai generoasă zonă turistică la ieşirea din Sibiu
spre Răşinari. Ea a fost difuzată pe o scară largă, atât în Centrele de Informare
Turistică din judeţul Sibiu, cât şi din România, dar şi la Târgurile de Turism din ţară şi
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străinătate

(Berlin, Londra, Nantes, Budapesta, Bergamo, Stuttgart ş.a., la care Muzeul
„ASTRA" a participat în anul 2008.
Lansată cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, în 27 septembrie 2006, această
hartă cultural-turistică a fost realizată în scopul dezvoltării sistemului de promovare a
valorilor din afara centrului istoric al Municipiului Sibiu, prin evidenţierea
complementarităţii acestei zone (adevăratul plămân al omului), faţă de centrul istoric al
burgului medieval.
Pentru a promova eficient oferta cultural-turistică, cu care Muzeul „ASTRA" se
mândreşte, precum şi programul manifestărilor organizate aici, s-a editat Broşura
Cultural & Turistic, unde acestea sunt descrise minuţios, prin texte atractive şi
fotografii sugestive. Apărută într-o nouă ediţie, bilingvă (română-engleză), mult
îmbunătăţită, broşura a fost realizată de Centrul de Informare Turistică din cadrul
Muzeului în aer liber, împreună cu Centrul de Informare şi Documentare în Etnologie
„Cornel lrimie" şi s-a dorit a se oferi turiştilor, din ţară şi din străinătate, o publicaţie
utilă, care prezintă totalitatea informaţiilor de interes pentru o cât mai documentată,
plăcută şi eficientă vizită, în cel mai frumos, mai bogat şi mai atractiv muzeu etnografic
în aer liber din România. Apariţia editorială poate fi găsită în fiecare centru de
informare turistică din judeţul Sibiu, la toate târgurile de turism din România şi din
străinătate (la care Muzeul „ASTRA" participă) şi stă la dispoziţia turiştilor cazaţi în
hotelurile şi pensiunile sibiene, satisfăcând nevoia de informaţii a tuturor categoriilor de
turişti, interesaţi de Sibiu şi de valorile patrimoniale ale siturilor şi muzeelor sale.
Reeditări şi îmbunătăţiri ale acestei broşuri vor fi realizate în fiecare an şi vor conţine,
în addenda, calendarul manifestărilor organizate de Muzeul „ASTRA".
Fără tăgadă, Muzeul „ASTRA" reprezintă, astăzi, un brand pentru România,
recunoscut peste tot în lume şi garantat de trei criterii esentiale: unicitatea, valoarea şi
calitatea serviciilor sale. Între cele mai importante se~icii, asigurate de Muzeul
„ASTRA" se numără: serviciile informaţionale (touch-screen-uri, audio-ghiduri, pagina
oficială de internet a muzeului: www.muzeulastra.ro); serviciile de valorificare ale
câtorva monumente, potrivit structurii lor originale (oferta culinară tradiţională autentică,
la Cârciuma din Bătrâni şi la Hanurile din Tulgheş şi Veştem, oficierea căsătoriilor la
bisericile - monument istoric din Bezded-judeţul Sălaj şi din Dretea-judeţul Cluj, jocurile
la Popicăria din Păltiniş-judeţul Sibiu, vizite nocturne ale Muzeului în aer liber, pentru
wupuri organizate, în condiţiile unui iluminat feeric, pe întreaga suprafaţă a muzeului).
Intre serviciile comerciale şi de divertisment menţionăm : plimbările cu trăsurile şi
săniile, plimbările cu lotcile pe lacul din Dumbrava Sibiului sau achiziţionarea de
suveniruri la Galeriile de Artă Populară, cazarea în Vilele Diana I şi Diana li din incinta
Muzeului în Aer Liber sau la Hanul din Veştem, dar şi activităţi educative pentru copii,
la Etno-Tehno-Parc şi informarea turistică pentru vizitatorii noştri, în cadrul Centrului de
Informare Turistică, iar broşura «Cultural & Turistic» pune accentul asupra calităţii şi
diversităţii serviciilor oferite publicului larg de către instituţia noastră.
În preambulul inaugurării Centrului de Informare Turistică, pentru merite
deosebite în acest domeniu, în luna martie 2007, Complexului Naţional Muzeal
„ASTRA" i-a fost decernată distincţia de Cel mai valoros proiect turistic românesc,
în cadrul Galei Superlativele Turismului Românesc, organizată, an de an, de revista
„Vacanţe şi Călătorii". Avem marea bucurie şi onoare, totodată, de a fi singurul muzeu
din România, care se poate mândri cu o activitate de marketing turistic plină de succes,
cu o ofertă de servicii cultural-turistice excepţională şi cu un asemenea premiu de
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recunoaştere unanimă

a calităţii, ingeniozităţii şi eficienţei proiectului nostru culturalturistic, precum şt cu propriul Centru de informare turistică.
Colaborarea activă a Muzeului „ASTRA" cu Ministerul Turismului, cu agenţiile de
turism din toate judeţele ţării şi cu taur-operatorii din ţară şi din străinătate, cu
hotelurile, pensiunile şi cu celelalte unităţi de cazare de pe raza judeţului Sibiu, cu
centrele de infonnare turistică din întreaga ţară, cu Birourile de promovare turistică din
străinătate, cu site-urile de promovare a turismului cultural şi cu revistele de specialitate
reprezintă o strategie prioritară a instituţiei noastre, un obiectiv primordial al politicii de
marketing turistic al Muzeului „ASTRA".
În concluzie, considerăm activitatea prestată de Centrul de Informare Turistică
din Muzeul în aer liber, drept una performantă, profesionistă şi foarte· utilă. Turistul
găseşte, în această locaţie, un loc în care mijloacele moderne de asigurare a
informaţiei turistice se îmbină cu elementul tradiţional, oferit de ansamblul etnografic de
tip maramureşean specific interiorului unei locuinţe de la sfârşitul secolului al XIX-iea
(rudă maramureşeană, textile, căncee atârnate de grindă, ulcioare, străchini, linguri de
lemn în lingurar), ceea ce subliniază, cu adevărat, unicitatea şi ineditul creării unui
asemenea centru în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA" din Pădurea
Dumbrava.

TOURISM INFO CENTER IN THE OPEN AIR MUSELIM
SERVICES, FACILITIES, CULTURAL-TOURISTIC PROGRAMS

The Tourist Information Center from the Open Air Museum is an important office
nat only for the museum itself, but alsa for the tourists which are visiting the entire Sibiu
county.
During the last two years, The Center, part of the Marketing Departament of
„ASTRA" Museum, had obvious results în promoting the tourism field from Sibiu county,
through the new publications: the booklet „Cultural & Touristic", which presents all aur
cultural services all together and the calendar of events for the years 2007 and 2008;
The map „Sibiu - Extra Muros" - which contains the map from the center of Sibiu
through Astra Park, Sub Arini Park and the Dumbrava Forest with all the accomodation
and food utilities, during the way and the map of the Open air museum.
This article alsa describes the main methods and the activities for improving the
quality of aur cultural services and creating new opportunities for leisure and
enterteinement, in the area of the Open air museum.
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