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Dobrogea

reimaginată

sonor
Amalia ALEXANDRU'

The "People of Dobrogea" editorial project arose from the desire of a team of
anthropologists and musicians to valorize the musical specific of multi-ethnical
communities from Northem Dobrogea in a contemporary way. The promotion ofthe
diversity of this area (where there can be found Ukrainians, Lippovans, Turkish,
Tartars, Greeks, Bulgarians, Romanians), was realized in an online album formed of
two sections: an anthropological documentation with an emphasis on the personal
histories of some older representatives of the concemed communities, and the
creation of some musical pieces that show off, in a contemporary manner, the
musical specific of these communities, starting from the traditional songs sung by
some older representatives. By generating an online cultural product, the project
implemented by the Studio of Family Photos in partnership with the Museum of
Ethnography and Folk Art within the Eco-Museum Research Institute (and
developed with the support ofthe Administration of Natural Cultural Fund), aims to
offer teenagers the access to the heritage of some multi-ethnic communities which can
be re-interpreted and promoted through contemporary artistic concepts, much more
familiar to these beneficiaries.
Keywords: sound, current artistic concepts, diversity, Dobruja

Dobruja este un proiect despre conservarea muzicii tradiţionale
şi prezentarea ei într-o sensibilitate contemporană către publicul tânăr
din mediul urban.
În vara anului 2016, o echipă de antropologi şi muzicieni încerca să
reimagineze sonor spaţiul unor comunităţi multietnice din nordul
Dobrogei, pentru a-l valorifica într-o manieră contemporană.
Alexandra Dincă cunoştea potenţialul zonei, iar Vlaicu Golcea intuia
formula sonoră cea mai potrivită.
Scopul demersului a fost acela de a crea un produs cultural în
variantă online, destinat tinerilor, pentru a le oferi astfel accesul la un
patrimoniu al unor comunităţi multietnice, ce poate fi promovat prin
concepte artistice actuale.
Proiectul a avut o componentă de cercetare antropologică a
zonei vizate, notându-se povestea comunităţilor şi a persoanelor
vârstnice care le-au istorisit, şi o componentă muzicală, de înregistrare
a unor melodii vechi, interpretate de participanţii la cercetare.

"manager de proiect, contact@dobruja.ro
li

Promovarea diversităţii zonei investigate (în care s-au regăsit
ucrainieni, aromâni, lipoveni, greci, bulgari, tătari) s-a realizat printr-un
album în format online, ce conţine piese muzicale ce pun în valoare,
într-o manieră contemporană, specificul muzical al acestor comunităţi,
pornind de la cântecele lor tradiţionale.
Aşa a aparut site-ul www.dobruja.ro care cuprinde prezentarea
succintă a cercetării antropologice şi albumul muzical creat în urma
cercetării. Melodiile tradiţionale interpretate de reprezentanţi vârstnici
ai comunităţilor din zona vizată se regăsesc alături de creaţiile muzicale
contemporane, inspirate de muzica tradiţională culeasă, şi semnate de:
Vlaicu Golcea, Uţu Pascu, Electric Brother, Punct8, Alex Halka, 150
Stoka, BrumDun, Undo Stress, Petru Soleanu.
Reinterpretarea contemporană a artiştilor s-a bazat doar pe
prezervarea unor sensibilităţi pe care muzica tradiţională le transmite,
fără să se cunoască semnificaţia versurilor sau istoria apariţiei melodiei
în comunitate.
Povestea conceptului pe care utilizatorii o pot găsi între
secţiunile site-ului completează poveştile vizuale despre locuitorii
comunităţilor cercetate şi valorile păstrate de ei.
După o derulare de trei luni a proiectului, am constatat ca există
un potential semnificativ al subiectului abordat şi ne dorim să
continuăm demersul în cadrul unor proiecte similare viitoare. Ele vor
viza atât comunităţi din aceeaşi zonă, cât şi partea sudică a Dobrogei,
pentru o paletă muzicală cât mai largă şi pentru a identifica aspecte ale
multiculturalismului în această regiune a României.
Din pacate, nu putem reda scriptic spaţiul sonor recreat, însa el
este disponibil spre ascultare pe www.dobruja.ro
Iar noi, echipa proiectului, suntem dornici să primim impresiile
beneficiarilor.
Proiect implementat de Studio Fotografii de familie în
parteneriat cu ICEM Tulcea, DoR, Liternet şi Scena 9, şi derulat cu
cofinanţarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, Dobruja s-a
concentrat pe promovarea unui patrimoniu al unor comunităţi
multietnice prin concepte artistice contemporane, ce pot fi mult mai
familiare tinerilor beneficiari.

12

Sigla proiectului

Cercetare în zona
de nord a Dobrogei

Poveştile comunităţilor

cunoscute
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odată

sunt
cu muzica lor

Interacţionismul

simbolic

şi educaţia muzeală

Raluca-Ioana ANDREI'
"Oamenii mari nu pricep singuri nimic, niciodată, şi e obositor
pentru copii să le dea întruna lămuriri peste lămuriri".
Antoine de Saint Exupery
The reconsideration ofthe educational process as well as that ofthe education role in
an individual's life, and the adhesion to the European politics brought to us
educational strategies which include nowadays a series ofregulations concerning the
role ofthe non-formal and informal education and, implicitly, the role ofthe family
and community in ensuring the success ofthe educational act. The training based on
the mutual authority which offers the pupil the chance to bring his/ her contribution to
the educational process, is a double directional relation leading to the substantiation
ofthe communicative pedagogy.
Keywords: symbolic interactionism, cultural habitus, networking, poetic learning,
lifelong learning, model ofoverlapping spheres ofinfluence

Fie că discutăm de sistemul de învăţământ particular sau cel de
stat se constată o tendinţă tot mai accentuată de a integra acest sistem în
comunitate şi în viaţa de familie. Mihaela Ţăranu face referire la două
modele care explică relaţia şcoală - familie - comunitate: modelul
culturalist care pleacă de la teoria conform căreia şcoala oferă şanse
egale pentru toţi, unde diferenţele dintre elevi apar datorită moştenirii
culturale, familia ca şi agent al socializării primare fiind cea
responsabilă de reuşita sau eşecul şcolar al copiilor; şi modelul
transmiterii şi reproducţiei culturale, avându-i ca reprezentanţi pe P.
Bourdieu şi J. C. Passeron, care are în vedere teoria conform căreia rolul
principal al şcolii este acela de a conserva şi transmite moştenirea
culturală, de a modifica indivizii printr-o activitate prelungită de
formare prin utilizarea autorităţii pedagogice şi a culturii clasei
dominante. În acest caz, reuşita actului educaţional este determinată de
gradul de recunoaştere a autorităţii pedagogice de către elev şi de gradul
în care ei stăpânesc codul cultural al comunicării pedagogice (Ţăranu:
2009, p 124 - 126). Astfel, agenţii socializării depun o "muncă
pedagogică" (Bourdieu, Passeron, 1977) care trebuie să dureze
suficient de mult în aşa fel încât să producă un "habitus" durabil
'pedagog muzeal, Complexul Naţional
raluca.andrei@muzeulastra.com
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(determină

practici şi comportamente conform modelului cultural
învăţat), transpozabil (practicile şi comportamentele învăţate se
manifestă în varii domenii) şi exhaustiv (modelele şi comportamentele
culturale se reproduc complet) (Ţăranu, 2009: p 126).
Modelul reproducţiei culturale se bazează pe un curriculum
integrat, cod adoptat astăzi şi de sistemul de învăţământ românesc.
Acesta are la bază transdisciplinaritatea, conţinuturile nu mai sunt
izolate, ci dimpotrivă, într-o relaţie directă şi deschisă unele cu
celelalte. Pedagogia devine deschisă, un conţinut putând fi asimilat în
diverse forme, ducând la un nou tip de socializare, bazată pe comunitate
(Ţăranu, 2009: pp 132- 133 ).
Modelul integrat al curriculum-ului oferă posibilitatea
muzeelor, ca agenţi ai socializării, să producă, prin metode şi tehnici
modeme de pedagogie, modele de cunoaştere care să sprijine actul
educaţional şi care să ducă în final la acel "habitus" cultural. Accentul
nu se mai pune astăzi pe acumularea unui anumit număr de cunoştinţe şi
ierarhizarea lor, ci pe felul de a cunoaşte.
În societatea postmodernă, cunoaşterea trebuie să fie
funcţională, aplicabilă, iar învăţarea trebuie să ofere acele abilităţi care
să permită viitorilor adulţi să ştie ce să facă cu bogăţia de cunoştinţe
asimilate. Tocmai de aceea se trece de la sistemul de învăţare
tradiţional, bazat pe "cât ştiu", la sistemul postmodern bazat pe "cum
folosesc ceea ce ştiu" (Cultura elevilor şi învăţarea 2014, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei: p 7).
Pedagogia postmodemă dispune de o serie de caracteristici ce o
diferenţiază de cea tradiţională, iar această trecere este impusă tocmai
de regândirea rolului şcolii în societate. Pentru a răspunde nevoilor şi
vieţii reale ale copiilor, tinerilor şi chiar a adulţilor şi, de ce nu, a
vârstnicilor, sistemul de învăţământ trebuie să părăsească vechile
principii şi să urmărească promovarea valorilor, precum toleranţa şi
diversitatea culturală, promovarea creativităţii şi a libertăţii de gândire
şi exprimare, construcţia propriului sistem de valori bazat pe modele
culturale oferite de către toţi agenţii socializării, construindu-şi
identităţile, abordarea transdisciplinară şi pluridisciplinară a
cunoştinţelor şi promovarea învăţării autonome. Aceste caracteristici
ale pedagogiei postmodeme descrise de către Andrei Vocilă, 201 O
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(apud, Cultura elevilor şi învăţarea, 2014, pp 8 - 9) vin să sprijine
învăţământul colaborativ, deschis, în care comunitatea are un rol
esenţial în construcţia sistemului de cunoştinţe. Muzeul devine astfel un
partener activ realizând o legătură puternică între cele trei forme de
învăţământ - formal, nonformal şi informal. Astăzi, învăţarea este
posibilă în locaţii diverse, clasa nu mai este singurul garant al
cunoştinţelor predate, ci chiar această conexiune cu medii informale
duce la reuşita actului educaţional.
Emil Stan arată că la nivelul relaţiei profesor - elev, şcoala
acţionează prin disciplină şi normalizare, urmărindu-se "maturizarea
elevului, formarea, formatarea lui" în numele valorilor socialmente
acceptate (Stan, 2004: p 72).
Astfel, copilul (elevul) apare ca fiind mai degrabă inuman
(Lyotard, 2002: p 7), născut cu deficienţe, pe care sistemul de
învăţământ urmează să le remedieze, întârziere care se poate recupera
doar prin intervenţia adultului, reprezentantul umanului. Astfel, arată
Emil Stan, adultul apare ca o "cvasiautoritate" (Stan, 2004: p 74) a cărui
formare se încheie odată cu dobândirea acestui statut (astfel se
finalizează şi procesul de socializare) şi care îşi manifestă autoritatea
negând orice participare activă din partea copilului care trebuie adus la
normalitate.
Dacă pe de o parte, în acest proces de disciplină şi normalizare,
acţiunea copilului este redusă la minim, procesul de formare fiind
singurul capabil să-l dezvolte într-un adult care se supune unor
diferenţe acceptabile specifice celuilalt, pe de altă parte, în accepţiunea
lui Nicholas Burbules, diferenţele sunt accentuate, existând o
interacţiune constantă între identitate şi diferenţă (Burbules apud Stan,
2004: p 76). Emil Stan arată că interesul crescut pentru diferenţele care
contează aşa cum le defineşte Burbules, şi care pot fi înţelese doar puse
în contrast cu ceea ce este identitar, a dus, din punct de vedere
educaţional, la două modalităţi de abordare, adăugarea elementelor
multiculturale (care presupune a aduce în prim plan elemente
aparţinând unor culturi, tradiţii diferite) şi reexaminarea critică a
diferenţei (model în care aducem în discuţie chiar propriul nostru
sistem de valori, stabilindu-i semnificaţiile atât pentru noi, cât şi pentru
ceilalţi) (Stan, 2004:p 80).
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Perspectiva celor două teorii, una care dă adultului autoritatea
absolută şi consideră elevul ca pe o fiinţă imatură ce trebuie format,
formatat, iar cea de-a doua care se bazează pe teoria diferenţei şi care nu
permite egalitatea şi asemănările, este reevaluată de către Clive Beck
care aduce în discuţie autoritatea reciprocă, acordând elevului şansa de
a contribui la procesul de formare (Beck apud Stan, 2004: p 81 ). Astfel,
arată Clive Beck, putem învăţa de la ceilalţi chiar şi în situaţia în care
cunoaşterea noastră este diferită de a lor, existând o serie de similitudini
între situaţia elevului şi a profesorului, a copilului şi a părintelui etc.
Autoritatea reciprocă implică dialog, comunicare, relaţia educaţională
fiind dublu direcţională, ducând la fundamentarea pedagogiei
comunicative (Biesta Gert) în a cărei accepţie "educaţia este un proces
al interacţiunii sociale constituit prin acţiuni intenţionale ale tuturor
participanţilor" (Biesta apud Stan, 2004: p 85).
Biesta porneşte în demersul său de definire a pedagogiei
comunicative de la teoria interacţionismului simbolic a lui George
Herbert Mead care, în cursul adresat studenţilor şi apărut doar în
Registrul Anual al Universităţii din Chicago, 1905 - 1906, transpune
principiile interacţionismului simbolic educaţiei. Gert Biesta, cel care
studiază materialele lui Mead şi publică în anul 2008 "George Herbert
Mead - The Philosophy of Education, publicaţie care cuprinde textele
aflate în arhiva Universităţii din Chicago, aduce în prim plan relaţia
socială în dezvoltarea şi formarea copilului, Mead fiind de părere că
educaţia trebuie să recunoască atât copilul (latura psihologică), cât şi
societatea (Biesta, 2008: p5).
Conform teoriei lui George Herbert Mead, educaţia este un
proces social, iar răspunsul elevului este un răspuns fundamental la
situaţia socială dată. Astfel, procesul educaţional nu există în afara
semnificaţiilor şi interpretărilor pe care copilul le acordă materialului
educaţional, material care este produsul relaţiilor sociale (Biesta, 2008:
p4).
Educaţia este, conform lui Mead, despre producerea unor
situaţii sociale particulare, situaţii care facilitează comunicarea
semnificaţiilor şi dezvoltă reflecţia. Astfel, orice acţiune educaţională
este, conform interacţionismului simbolic, un proces de creare a noi
semnificaţii, înţelesuri, obiectele dobândind valoare nu prin ele însele,
17

ci prin modul în care sunt interiorizate, recreate de către copilul care
dezvoltă o anumită reacţie faţă de acestea. Acest principiu este aplicat în
noile strategii de educaţie muzeală, prin ceea ce astăzi numim
interpretarea patrimoniului. Poate mai mult ca oricând, muzeele
acordă, astăzi, acestor principii care stipulează că educaţia se poate
realizata numai în raport cu relaţiile sociale, comunicarea şi dobândirea
de semnificaţii, importanţa cuvenită.
Georeg Herbert Mead arăta în cursul său privind educaţia faptul
că a obţine înţelesul unui obiect nu este un proces de descoperire, ci un
proces de creaţie, chiar dacă poate interpretările pe care le facem asupra
obiectelor sunt adecvate sau nu, mai potrivite sau mai funcţionale decât
altele (Biesta, 2008: p 5). În educaţie şi, în special, în educaţia muzeală,
simpla prezentare a unui obiect nu duce la învăţare, obiectul nu are
semnificaţie prin el însuşi, ci învăţarea presupune modul în care
oamenii răspund şi reacţionează faţă de obiecte. Astfel, rolul
profesorului, muzeografului, este de a fi ghidul elevului spre ceea ce
"are nevoie" să cunoască, nu spre ceea ce "trebuie să cunoască"
(Bingham, 2012: p 86).
Însă cum pot atât profesorul, cât şi muzeograful să fie facilitatori
ai creării semnificaţiilor conştiente, aşa cum numeşte Mead conştiinţa
diferenţei dintre semnele pe care le folosim în comunicare şi reacţia,
reflecţia faţă de semnificaţiile acestor semne (Biesta, 2008: p 7) în
epoca dezvoltării tehnologiei şi a metodelor de comunicare care fac
posibilă educaţia oriunde şi oricum (Bingham, 2012: pp 86 - 86).
Astăzi, este mult mai uşor să devii educat, arată Bingham, informaţia
devenind tot mai disponibilă şi mai uşor de accesat.
De aceea, educaţia trebuie reconsiderată, arată autorul,
deoarece educatorul are tendinţa de a utiliza aceleaşi metode, tehnici de
predare, pe care le utiliza şi în trecut, în ciuda abundenţei de informaţii
disponibile şi a uşurinţei cu care ele pot fi accesate. Astfel, Bingham
propune două direcţii în ceea ce priveşte acţiunea educator - educat,
pentru ca rolul educatorului să nu devină redundant. Prima direcţie este
cea a Relaţionării în care educatorul are rolul de a facilita comunicarea
şi de a crea un mediu favorabil întâlnirii, satisfăcând nevoia oamenilor
de a sta laolaltă, prin urmare de a socializa, autorul argumentând faptul
că atunci când oamenii se întâlnesc şi învaţă laolaltă este cu totul altceva
18

decât atunci când învaţă în faţa unui computer sau în biblioteci
(Bingham, 2012: p 89).
Educatorul este cel care creează circumstanţele înţelegerii şi
apartenenţei, iar alături de el şcoala (muzeul) devine o comunitate. Cea
de-a doua direcţie propusă de Bingham este ideea învăţării poetice, în
care misiunea educatorului este aceea de a interveni în viaţă, mai
degrabă decât a o descrie, de a transforma informaţia în experienţă,
fiind mai empatic, mai "poetic", decât în oricare altă perioadă
(Bingham, 2012: p 90).
Schimbările majore din societate datorate atât dezvoltării
tehnologiei, circulaţiei informaţiilor, cât şi cele datorate spaţiului de
locuire şi a mediului de lucru, duc la ceea ce numim astăzi lifelong
learning (învăţarea pe tot parcursul vieţii) care presupune formarea
continuă, învăţare nonformală şi informală, ducând la dezvoltare
personală şi competenţe sociale, competenţe care includ cunoştinţe,
comportamente şi valori (valori, credinţe, atitudini) (Urso, Police,
2012:pp 18-26).
Parteneriatul dintre şcoală, familie şi comunitate (raportândumă în lucrarea de faţă la rolul muzeului ca parte a comunităţii) este
astăzi într-un proces de conturare, existând însă o serie de dificultăţi, în
ciuda interesului ridicat pentru stabilirea legăturilor între cei trei agenţi
ai socializării. Astfel, pe de o parte, poate apărea un conflict de interese
între aceste instanţe educative, cadrele didactice nerecunoscând sau
recunoscând cu dificultate autoritatea celorlalţi agenţi, fiind valabilă şi
vice-versa de multe ori, iar pe de altă parte, nu există încă strategii
suficiente la nivelul Ministerului Educaţiei care să faciliteze implicarea
acestora în procesul educaţional (Ţăranu, 2009: p 141 ). În acest sens, la
nivelul politicilor educaţionale, arată Ţăranu, se acordă un interes din
ce în ce mai ridicat privind încurajarea parteneriatelor şi participarea
socială a tuturor actorilor relevanţi în plan educaţional. Parteneriatul
dintre şcoală şi comunitate apare în două ipostaze. În prima formă de
parteneriat, şcoala reprezintă o sursă de servicii pentru comunitate
(parteneriatul bazat pe servicii între şcoală şi comunitate), unde agentul
schimbării este comunitatea. În cea de-a doua formă de parteneriat,
şcoala este agentul schimbării, dinamizând pateneriatul şi ducând la
succesul dezvoltării comunităţii (Ţăranu, 2009: p 150).
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În ceea ce priveşte parteneriatul dintre muzeu şi şcoală,
distingem şi aici două ipostaze, asemănătoare celor două forme
descrise. Prima formă este cea în care muzeul iniţiază parteneriatul, îl
propune unităţilor de învăţământ, stabileşte obiectivele, metodele şi
mijloacele de educaţie muzeală, îşi asumă succesul sau eşecul
demersului educaţional, iar instituţia de învăţămând participă în cadrul
parteneriatului facilitând diseminarea informaţilor la nivelul
conducerii şi asigurând capitalul uman. În această situaţie, muzeul este
cel care beneficiază mai mult, în cadrul parteneriatului, de plus valoare,
cresc numărul de vizitatori şi încasările. Cea de-a doua formă este cea în
care parteneriatul este realizat respectând obiective şi strategii comune
(muzeu- şcoală- familie), în care muzeul devine locul unde asimilarea
cunoştinţelor din curriculum este îmbinată cu patrimoniul muzeului,
acesta devenind un suport pentru dobândirea de valori, norme şi
competenţe.

Studiile întreprinse de Joice Epstein şi colaboratorii săi din
cadrul Centrului de Organizare Socială a Şcolilor au dus la câteva
concluzii privind premisele pe care trebuie să le aibe în vedere şcoala
pentru a dezvolta parteneriate "de succes". Astfel, Epstein propune
"modelul sferelor de influenţă suprapuse" potrivit căruia cele mai bune
rezultate în educaţie sunt obţinute atunci când principalii agenţi ai
socializării colaborează, au scopuri şi misiuni comune. De asemenea, se
stipulează faptul că elevii învaţă mai bine şi mai mult atunci când
şcoala, familia şi comunitatea împărtăşesc sarcini comune în procesul
de învăţare (Patrikakou, Wiessberg, Redding, Welberg, Epstein, 2005:
p VIII).
Conform lui Epstein (Patrikakou, Wiessberg, Redding,
Welberg, Epstein, 2005: pp 8-9) există mai multe modele de parteneriat
care îmbunătăţesc cunoaşterea şi sprijină elevii în procesul de învăţare
şi şase tipuri de implicare în cadrul parteneriatelor, cheile unor legături
de succes între agenţii socializării (www.partnershipschools.org).
Astfel, autorul descrie ca prim tip de implicare parentingul - calitatea
de a fi părinte, care are în vedere sprijinirea familiilor de a înţelege
nevoile copiilor, înclinaţiile, abilităţile şi aşteptările acestora,
respectarea valorilor transmise de către familie propriilor copii,
înţelegerea backgroundului cultural familial acceptând diversitatea
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ancorarea aşteptărilor familiei în realitatea socioculturală.
Consultanţa în creşterea copiior este o modalitate prin care muzeul
poate să transmită părinţilor valori şi norme pro patrimoniu, practici
culturale şi modalităţi active de petrecere a timpului liber prin consum
cultural.
Cel de-al doile tip de implicare descris de Epstein este
comunicarea, prin care sunt făcute cunoscute părinţilor programele
şcolare, implicit programele opţionale şi extraşcolare, precum şi
progresele făcute de copii, familia devenind un partener activ, deschis la
iniţiativele şcolii şi la programelor derulate de către aceasta.
Voluntariatul presupune recrutarea şi încurajarea părinţilor
pentru a participa la acţiunile derulate în mediul extraşcolar şi, de
asemenea, identificarea acelor părinţi care prin cunoştinţe şi pregătire
profesioanală pot să sprijine actul educaţional. Astfel, părintele nu mai
este considerat o ameninţare pentru programul derulat la clasă, ci mai
degrabă o sursă importantă în dezvoltarea copiilor. Este util să fie
valorificate resursele fiecărui părinte creând astfel o legătură puternică
între agenţii socializării şi un self-esteem ridicat al elevilor. În
parteneritul şcoală-familie-comunitate (muzeu), participarea
părintelui în calitate de voluntar este mai mult decât necesară.
Implicarea acestuia în actul şi practicile culturale vor duce la
dobândirea unui pattern cultural, facilitând un model comportamental
pro patrimoniu. Se crează astfel un public fidel muzeului, care răspunde
acţiunilor şi sprijină iniţiativele acestei instituţii, care îşi conturează
identitatea conform şi principiilor şi normelor promovate aici.
Învăţarea acasă presupune reluarea cunoştinţelor asimilate în
activităţile şcolare, opţionale sau extraşcolare ale copiilor, consolidarea
şi explicarea acelor idei care nu sunt suficient de bine diseminate de
către copil. De asemenea, sprijinul presupune crearea de către părinte a
unor legături utile între diferite cunoştinţe asimilate de elev şi
posibilităţi de aplicare în viaţa de zi cu zi a acestuia. Copilul se simte
motivat şi implicat în actul de învăţare atunci când este încurajat,
sprijinit şi ghidat de către familie, iar în cazul activităţilor extraşcolare
sau opţionale în care sunt implicaţi şi alţi agenţi ai socializării, precum
muzeul, cunoştinţele şi abilităţile dobândite îşi găsesc aplicabilitatea şi
devin durabile atunci când primesc aprobarea, susţinerea şi încurajarea
21

părinţilor, obţinând acel

habitus cultural.
Luarea deciziilor este cel de-al cincilea tip de implicare descris
de Epstein şi care presupune implicarea părinţilor în deciziile şcolii,
activităţi de susţinere şi suport, părinţii fiind cei care contribuie la
stabilirea disciplinelor opţionale şi extraşcolare, la utilizarea fondurilor
comune, la problemele legate de atitudini sau comportamente ale
elevilor, în general la managementul şcolii.
Cel de-al şaselea tip de implicare într-un parteneriat este
colaborarea cu comunitatea. Aceasta presupune identificarea acelor
resurse şi servicii ale comunităţii care să facă mai puternice şi mai
eficiente programele şcolare, practicile culturale familiale şi procesul
învăţării. Muzeul este o astfel de resursă care oferă suport cultural şi
social membrilor comunităţii, duce la dezvoltarea abilităţilor şi
cunoştinţelor, la dezvoltarea responsabilităţii şi a activităţilor de grup,
crearea legăturilor de apartenenţă şi întărirea relaţiilor dintre elevi şi
familiile lor, îmbogăţind experienţele de viaţă ale acestora.
Dezvoltarea parteneriatelor şcoală-familie-comunitate a
apărut în urma adoptării strategiilor educaţionale începând cu anul
2001 sub titlul Nici un copil lăsat deoparte (No Child Left Behind Act
of 2001) care stipulau faptul că părintele are un rol esenţial în educaţia
copiilor şi ar trebui considerat un partener egal şcolii, chiar dacă acest
deziderat este şi astăzi greu de aplicat (Patrikakou, Weissberg, Redding
& Walberg, 2005: p4).
Prin politicile educaţionale internaţionale, învăţarea emoţională
şi socială a devenit la fel de importantă ca şi asimilarea de cunoştinţe,
astfel încât copilul să fie capabil să empatizeze cu ceilalţi, să-şi
gestioneze emoţiile, să înţeleagă diversitatea culturală, să stabilească
relaţii pozitive cu ceilalţi. Acest tip de învăţare nu se poate realiza doar
în cadrul instituţiilor de învăţământ, familia şi comunitatea având un rol
esenţial. Studiile întreprinse, arată autorii articolului, demonstrează că
acei copii care participă de timpuriu alături de familie la programe
derulate în comun şi care dispun de sprijinul familiei în derularea
activităţilor, duc la un comportament pozitiv, mai puţin delincvent
(Patrikakou, Weissberg, Redding & Walberg, 2005: p 7), prin urmare
dispun de o socializare pozitivă, tocmai prin implicarea celor mai
importanţi agenţi de socializare. De asemenea, Henderson şi
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Mapp

arată că

adolescenţii

care

beneficiază

de suport familial
demonstrează o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi implicit faţă de actul
de învăţare (Henderson & Mapp, 2002).
În cadrul parteneriatului şcoală - familie - comunitate există
patru nivele de influenţă. Microsistemul este determinat de principalii
agenţi de socializare: familia, şcoală şi grupul de prieteni. Al doile nivel
de influenţă - Mezosistemul, indică relaţiile copilului cu membrii
parteneriatelor. Aici se constituie şi se menţin parteneriatele a căror
durată şi grad de impact influenţează dezvoltarea elevului, descrie
relaţiile dintre părinte, profesor şi elev şi sprijină învăţarea emoţională
şi socială. Exosistemul indică influenţele pe care le determină asupra
indiviziilor deciziile la nivel instituţional, comunitar şi al grupurilor
sociale. Deciziile nu afectează în mod direct elevul, dar indirect îi
influenţează cursul ca viitor adult. Ultimul nivel, Macrosistemul, este
cel care impune credinţele, ideologiile, perspectivele culturale,
influenţează copilul şi formarea acestuia prin efectul pe care îl
determină anumite evenimente istorice sau schimbări socioeconomice
majore, precum economia globală (Patrikakou, Weissberg, Redding &
Walberg, 2005: p 10).
În cadrul celor 4 nivele de inflenţă descrise, locul pe care îl
ocupă muzeul ca agent de socializare ar aparţine Exosistemului şi chiar
Macrosistemului. Însă, tocmai prin intermediul acestor parteneriate,
prin politicile educaţionale dezvoltate în ultimii cinci ani în România,
locul muzeului se află astăzi în zona Microsistemului şi
Mezosistemului. Muzeul, ca agent al socializării, poate să acţioneze la
nivelul microsistemului prin promovarea educaţiei timpurii, derularea
acelor programe care să creeze o atitudine pozitivă faţă de muzeu şi
patrimoniul său încă de la cele mai fragede vârste. Apoi, parteneriatele
cu şcoala şi implicarea familiei în proiectele derulate, permit muzeului
să acţioneze la cel de-al doilea nivel de influenţă - Mezosistemul,
contribuind astfel la socializarea secundară, pozitivă.
Urmând modelul parteneriatului şcoală-familie descris în
lucrarea Criticai Issues Facing Families and Educators, muzeul,
asumându-şi rolul de partener al şcolii şi familiei, va împărtăşi
scopurile comune ale celor doi agenţi ai socializării, va maximiza
alături de aceştia oportunităţile de învăţare, va creşte şi îmbunătăţi
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capitalul social prin suportul acordat elevilor de către muzeu, şcoală şi
familie, va pune la dispoziţia acestora resursele de care dispune şi
capitalul uman specializat, îmbunătăţind astfel procesul de învăţare şi
formare, va promova şi dezvolta comunicarea la nivelul celor trei
parteneri în beneficiul elevilor (Christenson, Godber & Anderson,
2005: p25).
Una dinte cauzele eşecului şcolar este determinată de
diferenţele socioculturale. Astfel, aspecte legate de etnicitate, statut
socioeconomic, limbă, orientare sexuală, experienţe de viaţă personală
duc la marginalizare şi discriminare (Christenson, Godber &
Anderson, 2005: p 28). De aceea, spun autorii articolului, este mai mult
decât benefic conturarea unor parteneriate în care atât profesorii, cât şi
părinţii şi elevii de etnii diferite să împărtăşească experienţe comune.
Rolul muzeelor în această situaţie este evident, deşi muzeul nu este
văzut astăzi ca un factor important al succesului şcolar, şi nu doar prin
rolul său în transmiterea de cunoştinţe, cât mai ales prin abordarea
acestor aspecte legate de accceptare şi diversitate, toleranţă şi
cunoaştere reciprocă.

Pentru reuşita parteneriatului dintre şcoală-familie şi
comunitate, Christenson şi Sheridan (2001) ( apud Christenson, Godber
& Anderson, 2005: p 30) propun modelul celor patru A-Abordare,
Atitudine, Atmosferă şi Acţiune. Abordarea implică faptul că şcoala,
familia, precum şi muzeul, spunem noi, sunt principalii agenţi de
socializare, având impact asupra performanţelor elevilor,
comportamentului social şi învăţării emoţionale. Atitudinile reflectă
relaţiile şi raporturile dezvoltate între cei trei parteneri, atmosfera
determină mediul de învăţare, dar şi dezvoltarea unui spaţiu propice
pentru situaţii de creştere a încrederii, iar acţiunile implică măsurile
luate de către toţi partenerii implicaţi pentru o învăţare eficientă
(Christenson, Godber & Anderson, 2005: p 32).
Calitatea educaţiei pentru viitor este noua paradigmă ce stă la
baza a ceea ce Yin Cheong Cheng numeşte "al treilea val al educaţiei" şi
care presupune o serie de reforme privind legătura între educaţie şi
nevoile din viitor ale indivizilor şi comunităţilor. Astfel, arată Cheng,
rolul şcolii va fi determinat de Globalizare (circulaţia informaţiei, noi
metode de învăţare ş1 acces la cunoştinţe, diversitate culturală,
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cooperare), Localizare (cunoaşterea valorilor şi normelor
comportamentale conform contextului local, dezvoltarea şi afirmarea
valorilor locale, sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor, dezvoltarea
culturii tradiţionale) şi Individualizare (Forumul Internaţional asupra
educaţiei secolului al XXI-lea, Beijing, China, 15-21 iunie 2001 ).
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Daniela ILIE„
Each year, at the end of January, the "Curtea Domnească" National Museum
Complex of Târgovişte organizes the "With and About Caragiale" educational
project. The aim ofthis project is to stimulate the interest in knowing the life and work
ofthe writer Ion Luca Caragiale, among the pupils ofthe Târgovişte city.
Keywords: competition, theatre, drawing, exhibition.

De peste un secol, oameni din întreaga lume râd în hohote la
reprezentarea pe scenă a pieselor devenite celebre, precum: "O noapte
furtunoasă", "O scrisoare pierdută" sau "Conul Leonida faţă cu
reacţiunea", pentru că, subiectele şi personajele pe care scriitorul Ion
Luca Caragiale le-a creat au fost şi continuă să fie actuale. Cu siguranţă,
el a rămas până astăzi un scriitor neîntrecut în arta dramatică şi unul
dintre cei mai buni povestitori români. Din păcate, în prezent, există
oarecum o indiferenţă din partea elevilor faţă de lectură, care acum are
rivali redutabili, şi, probabil, există şi vor exista copii care nu vor afla
niciodată de Goe, Ionel, Trahanache, Dandanache, etc.
Pornind de la această constatare, am încercat să identificăm prin
proiectul "Cu şi despre Caragiale'', iniţiat în ianuarie 2014, modalităţi
care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea
operei caragialiene.
Perioada de desfăşurare: ianuarie 2014, 2015, 2016
Grup ţintă: copii şi adolescenţi din oraşul Târgovişte
Colaboratori: şase şcoli gimnaziale şi două licee din oraşul Târgovişte.
Beneficiari direcţi: 150 de elevi de şcoală primară şi 50 de elevi de
liceu.
Beneficiari indirecţi: elevi, părinţi şi profesori din oraşul Târgovişte.
Scopul proiectului: stimularea interesului pentru cunoaşterea vieţii şi
operei scriitorului Ion Luca Caragiale în rândul elevilor din oraşul
Târgovişte prin folosirea unor metode de educaţie nonformală.

"conservator, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte
e-mail: luminita anghelescu@yahoo.com
··conservator, Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte
e-mail:dana diana28@yahoo.com
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Obiectivele proiectului:
- promovarea patrimoniului din colecţiile muzeului pnn
organizarea unei expoziţii temporare;
- descoperirea şi valorizarea elevilor cu aptitudini creative şi
interpretative prin organizarea unui concurs între şcoli;
- cultivarea interesului pentru lectură în rândul elevilor prin
organizarea unui concurs între şcoli.
Activităţile proiectului:
Unul din obiectivele proiectului nostru a fost acela de a
valorifica patrimoniul muzeului astfel că, la sfârşitul lunii ianuarie, în
fiecare an, începând cu anul 2014, am organizat expoziţia ". Cu şi
despre Caragiale", pe care ne-am străduit să o facem mai bogată,
atractivă şi vizitată cu fiecare an care a trecut. Prin intermediul unor
fotografii realizate după: cărţi poştale, timbre şi afişe ale celor mai
cunoscute opere caragialiene, jucate în premieră sau pe marile scene ale
lumii, expuse în Casa memorială Ion Luca Caragiale din localitatea
natală, omonimă, am încercat să ilustrăm succesul de care s-a bucurat
scriitorul încă din timpul vieţii. Totodată, au fost prezentate în expoziţie
ediţii princeps, rare şi aniversare ale operelor sale, dar şi fotografii şi
corespondenţă personală din colecţiile muzeului.
Pentru celelelalte două obiective, ne-am gîndit să introducem
în proiect concursul între şcoli. Am ales concursul, deoarece am
considerat că este o alternativă de organizare a unei competiţii şcolare,
care îi poate determina pe elevi să rezolve probele printr-o abordare
creativă a cunoştinţelor şi deprinderilor, dar şi a lucrului în echipă.
Totodată, concursul le creşte elevilor participanţi ataşamentul
pentru şcoala căreia aparţin şi creează un plus de motivaţie, ştiut fiind că
motivaţia optimă scurtează timpul învăţării şi poate fi o garanţie a
succesului.
Concursul "Cu şi despre Caragiale" se adresează atât elevilor de
şcoală primară şi gimnazială, cât şi celor de liceu şi cuprinde
următoarele secţiuni: desen, teatru şi cultură generală (test cu întrebări
din cele mai cunoscute opere caragialiene).
Paleta tematică a secţiunilor propuse oferă ocazia elevilor, dar şi
profesorilor să-şi facă cunoscute anumite preocupări creative pentru
care poate nu ar găsi altfel timpul şi spaţiul optim de desfăşurare.
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Prima probă a concursului "Cei mai buni actori" constă în
interpretarea unor fragmente din cele mai cunoscute opere ale
scriitorului; în cazul elevilor de şcoală primară, schiţa şi, pentru cei de
liceu, comedia. Pentru buna desfăşurare a acestei probe, în anul 2014
am realizat trei decoruri pe care le-am folosit în fiecare an, astfel că,
investiţia financiară pentru acest proiect a fost una minimă.
Pentru cea de-a doua probă, "Lumea lui Caragiale", elevii
participanţi trebuie să realizeze un desen, inspirat de personajele şi
subiectele create de scriitor. În fiecare an, tot mai mulţi copiii s-au
înscris la această probă, astfel că, expoziţia pe care o organizăm an de
an cu aceste desene, a devenit un punct de atracţie al evenimentului.
Totodată, trebuie să amintim că la această probă participă în
fiecare an şi elevii de la Şcoala Specială din Târgovişte care sunt invitaţi
la toate evenimentele culturale organizate la muzeu.
Scopul principal al ultimei probe, "Ce ştim despre Caragiale'',
este de a cultiva interesul elevilor pentru lectură, dat fiind faptul că
aceştia trebuie să răspundă corect unui test cu întrebări din cele mai
cunoscute opere ale scriitorului. Totodată, ne dorim să-i determinăm să
înţeleagă importanţa lecturii în contexte mai puţin convenţionale, întrun mediu eliberat de constrângerile impuse de programa şcolară şi de
catalog. Bibliografia pentru această probă o stabilim cu profesorii şi
elevii cu cel puţin două luni înainte de data concursului. Tot atunci,
stabilim împreună, pentru proba de teatru, ce opere revin fiecărei şcoli
şi selectăm copiii care vor participa la această probă.
Efortul elevilor care participă la concurs este întotdeauna
răsplătit de Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească"
Târgovişte cu premii (cărţi şi diplome) individuale, dar şi pe şcoli.
În concluzie, putem spune că scriitorul Ion Luca Caragiale este
încă "la modă" în rândul elevilor din oraşul Târgovişte, care au dovedit
că îi citesc operele şi joacă cu drag în piesele sale. Mai mult decât atât,
proiectul poate continua în aceeaşi perioadă, în fiecare an, pentru a
descoperi noi elevi talentaţi şi, nu în ultimul rând, pentru a forma gustul
pentru lectură şi teatru al elevilor.
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despre Caragiale", ianuarie 2016

Aspecte din timpul concursului „Ce
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despre Caragiale", ianuarie 2016

Joacă şi

istorie
Luminiţa

ANGHELEscu·
Cornelia PÎRVU„

The "Playing History" project, held during 18-22 July 2016, arose from the
desire to offer to the children who took part in the "Holiday at the museum"
programme, held by the "Curtea Domnească" National Museum Complex of
Târgovişte, a pleasant way ofleaming history through play/ game. Thus, by means of
a play, discovery, reconstruction and story, the children could leam much easier about
the pre-historic man, Dacians and Romans, the princely judgment in the Middle Ages
and of the importance of a Union for the Romanians, topics approached within the
project.
Keywords: holiday, children, play, history.

În ultimii ani, tot mai mulţi specialişti în domeniul educaţiei
agreează ideea că joaca poate fi pentru copii una dintre cele mai
stimulative şi sănătoase metode de a învăţa. De ce? Pentru că
informaţiile obţinute prin joacă pot fi asimilate mult mai uşor. Chiar şi
cele mai banale jocuri pot avea pentru copii semnificaţii multiple pentru
că, atunci când faci lucrurile cu plăcere, recepţionezi cu mai multă
uşurinţă informaţii şi faci mai uşor conexiuni între evenimente şi
situaţii.

Joaca îi ajută pe copii să-şi dezvolte creativitatea, empatia şi,
mai mult decât atât, atunci când se joacă niciun copil nu aşteaptă
recompense şi nu are scopuri precise. Copiii se simt bine jucându-se şi
nu-şi doresc să facă altceva, iar atunci când se joacă mai mult, învaţă
mai mult.
De altfel, proiectul "Joacă şi istorie", desfăşurat în perioada 1822 iulie 2016, s-a născut pornind de la acestă idee şi, totodată, din
dorinţa de a oferi copiilor care au participat şi anul acesta la programul
"Vacanţă la muzeu'', organizat de Complexul Naţional Muzeal "Curtea
Domnească" Târgovişte, un mod plăcut de a-şi petrece o parte din
vacanţă. Astfel, timp de o săptămână, cei 35 de copii care au participat
zi de zi la acest proiect au reuşit prin joacă, descoperire, reconstituire şi
povestire să înveţe noţiuni de bază din istoria românilor într-un interval
de timp destul de scurt.
·conservator, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte
e-mail: luminita anghelescu@yahoo.com
··restaurator, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte
e-mail:coco luiza@yahoo.com
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Prima etapă a proiectului a constat în pregătirea materialelor
necesare: am croit şi cusut de mână costume din pânză, am confecţionat
războaie de ţesut, arcuri şi săgeţi, săbii din polistiren, scuturi din
policarbonat, am mers pe malul Ialomiţei să colectăm pietre pentru
atelierul de pictură pe piatră şi ne-am străduit să facem corturi,
asemănătoare celor în care trăiau oamenii în Epoca de piatră.
Totodată, am încercat, având în vedere vârsta copiilor înscrişi în
program, să concepem baza de informaţii (o poveste), însoţită, pe cât a
fost posibil, de imagini pentru fiecare temă pe care ne-am propus să o
abordăm, acestea fiind următoarele: Aventuri în Epoca de piatră, Daci
şi romani pentru o zi, Judecata domnească în Evul Mediu-dreptatea lui
Ţepeş şi Hai să dăm mână cu mână.
Activitatea din prima zi a săptămânii s-a numit Aventuri în
Epoca de Piatră şi a debutat cu povestea vieţii de zi cu zi a oamenilor
care au trăit în această perioadă. Am vorbit despre: aşezarea, locuinţa şi
ocupaţiile oamenilor în Epoca de piatră, dar şi despre modul în care îşi
procurau şi preparau hrana, ce s-a întâmplat după ce au descoperit focul,
au domesticit animalele şi au început să cultive plante, din ce îşi
confecţionau armele şi uneltele şi care erau credinţele şi practicile lor
religioase.
După ce am povestit, copiii au avut ocazia să călătorească în
timp şi să trăiască o zi într-o epocă atât de îndepărtată şi diferită,
totodată, de ceea ce trăiesc ei în prezent.
Au fost uimiţi când au descoperit că nu este aşa de incomod să
locuieşti în corturi, ba este chiar plăcut atunci când este foarte cald
afară, au înţeles că vânătoarea şi culesul sunt nişte ocupaţii interesante,
au încercat să aprindă focul folosindu-se de lemne şi pietre şi chiar dacă
nu le-a ieşit nu s-au supărat, au măcinat grâu şi au preparat mâncare şi
leacuri pentru diferite răni şi boli, iar la sfârşitul zilei, au pictat pietre cu
diverse animale preistorice (mamuţi, urşi, reni, bizoni).
În cea de-a doua zi, Daci şi romani pentru o zi, am vorbit despre
strămoşii poporului nostru, dacii şi romanii, despre Dacia şi cei mai
importanţi conducători ai ei, Burebista şi Decebal, despre Deceneu,
Zamolxis şi credinţa dacilor în nemurire, despre Imperiul Roman şi
Traian, războaiele daco-romane şi cum a luat naştere poporul român.
După ce am povestit, pe baza unei trageri la sorţi, copiii au fost
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împărţiţi

în două grupuri, un grup format din daci şi celălalt din romani.
Fiecare grup şi-a ales conducătorul, şi, dacă romanilor le-a revenit
sarcina de a străbate pe jos drumul de la Roma către Dacia (o plimbare
prin Curtea Domnească de la Târgovişte), dacii au trăit o ultimă zi
liniştită în ţara lor. Au lucrat, şi-au pregătit armele de luptă, s-au rugat la
zeul Zamolxis, s-au împărtăşit cu apă din Dunăre (cişmeaua din curtea
muzeului) şi i-au aşteptat nerăbdători pe romani. Războiul dintre daci şi
romani a avut loc în faţa Muzeului Tiparului şi al Cărţii Vechi
Româneşti şi, la fel ca la Sarmisegetuza, a fost unul pe viaţă şi pe
moarte. Copiii au intrat aşa de bine în roluri, încât ne-a fost destul de
greu să-i convingem că orice război trebuie cumva să să încheie, fie cu
victoria cuiva, fie cu pace.
Cea de-a treia zi a fost rezervată unei călătorii în Evul Mediu, în
urma căreia, copiii au aflat cum au trăit românii în această perioadă, ce
înseamnă domeniul feudal, din cine era format sfatul domnesc, care era
rolul domnitorului, cum era ales în fruntea ţării şi cum îi judeca pe
oamenii care făceau nelegiuiri. Şi, pentru că eram la curtea lui Vlad
Ţepeş, am hotărât să facem o judecată domnească, inspirată de una din
judecăţile sale. Motive de judecată au fost destul de multe, imaginaţia
copiilor fiind foarte bogată, pedepsele au fost bineînţeles mult mai
blânde decât cele din vremea lui Vlad Ţepeş, iar cadrul a fost unul cât se
poate de potrivit, lângă Turnul Chindiei, construit în vremea acestui
domnitor.
În ultima zi am parcurs două epoci, Epoca modernă şi cea
contemporană, şi am vorbit despre cele mai reprezentative evenimente
din viaţa românilor din această perioadă: Unirea mică şi Unirea cea
mare.
Ziua a început cu un atelier în cadrul căruia copiii au
confecţionat şi pictat steguleţe şi, totodată, au aflat care este
semnificaţia culorilor drapelului ţării noastre. Pentru a-i face să
înţeleagă mai uşor că România de astăzi nu a fost aşa întotdeauna, am
desenat pe o pânză cele trei provincii româneşti, am povestit puţin
despre fiecare şi am evidenţiat faptul că în urmă cu 157 de ani erau
conduse separat, deşi în aceste provincii, locuiau oameni care aveau
aceeaşi limbă, port şi obiceiuri. Apoi, am vorbit despre visul de veacuri
al românilor din cele trei principate, acela de a se uni într-o singură ţară
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şi

ocazia ivită la 24 ianuarie 1859, când Ţara Românească şi Moldova sau unit sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Am citit
povestea Moş Ion Roată şi Unirea, am împărţit copiii în trei grupuri
(muntenii, moldovenii şi ardelenii) şi am făcut şi noi unirea cea mică (o
horă) a copiilor munteni cu cei moldoveni. După aceea, am vorbit
despre 1 Decembrie 1918, dată la care Transilvania s-a unit cu ţara
mamă, Alba Iulia, regele Ferdinand şi despre România Mare. Copiii
ardeleni au intrat şi ei în horă şi am reuş it să facem ş i Unirea cea Mare şi
s ă înţelegem, totodată, semnificaţia profundă a unirii.
În concluzie, deşi perioadele pe care am încercat să le aducem în
atenţia copiilor par la mii de ani lumină de ceea ce se întâmplă astăzi ,
ştim că le-a plăcut, dovada fiind faptul că au prins informaţiile din zbor,
au empatizat, şi-au imaginat, şi , la final, au înţeles că istoria poate fi
frumoasă atunci când reuşeşti să descoperi oamenii din spatele
evenimentelor. Totodată, au descoperit că „a învăţa" poate fi un proces
plăcut şi distractiv, iar atunci când poţi să înveţi diferite lucruri din
joacă, parcă totul este mai simplu şi mai frumos .

Aventuri în Epoca de pi atră
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Hai
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Păpuşi şi

ornamente din pănuşi, meşter popular Valeria Neuvirt
- proiect educaţional
Diana BRAGA.

Some workshops held at the Ethnographic Museum of Braşov, offer the children an
alternative to the serial produced toys made of natural fibers (corn leaves).
Coordinated by the folk artisan, Valeria Neurvit, and due to the figurines woven from
corn husk, children discover a series of authentic characters that populate the world, a
world ofthe fonner village: the sower, the reaper, the woman who kneads the bread,
the shepherd, the townswoman, or the woodcutter, the caro! singers, all of them
drawing the attention of the spectator through their naturalness and the wann they
liberate. These characters transpose the children into a rural story where the tradition
is combined with the actuality.
Keywords: exhibition, pedagogica! workshops, handcraft, corn husk, corn husk
puppets.

Muzeul de Etnografie Braşov a demarat un proiect amplu de
promovare a meşterilor populari braşoveni, ulterior colaboratori ai
muzeului. Proiectul constă în identificarea meşterilor
populari/artizanilor braşoveni, implicarea acestora în activităţile
muzeale (ateliere pedagogice, expoziţii, târguri tematice - Paşti,
Crăciun etc.), promovarea şi încurajarea artei lucrului
manual/meşteşugurilor tradiţionale, cu precădere prin desfăşurarea
atelierelor pedagogice la toate cele patru filiale ale muzeului (Muzeul
de Etnografie Braşov, Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului,
Muzeul Etnografic Săcele şi Muzeul de Etnografie „Gheorghe Cernea"
din Rupea).
În acest an, 2016, protagoniste ale proiectului au fost două
artiste locale talentate, Gabriela Bularca şi Valeria Neuvirt, proiectul
concretizându-se printr-o expoziţie dedicată artei lucrului manual,
aducând în faţa publicului lucrări inedite ale acestora.
Expoziţia s-a intitulat „Artizani braşoveni - Valeria Neuvirt,
păpuşi din pănuşi de porumb şi Gabriela Bularca, jucării croşetate" şi
a fost deschisă pentru public în perioada martie - mai 2016, la sediul
Muzeului de Etnografie Braşov.

·muzeograf, Muzeul de Etnografie Braşov, e-mail:diana.braga@etnobrasov.ro
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În cadrul expoziţiei au fost prezentate o serie de obiecte
realizate din pănuşi de porumb, confecţionate cu multă pricepere şi
migală de meşterul popular Valeria Neuvirt, dar şi câteva jucării inedite,
aparţinând Gabrielei Bularca, specializată în arta lucrului cu croşeta.
De asemenea, au fost elaborate două filme documentare în care artistele
au povestit despre măiestria lucrului manual realizat de ele, filme
prezentate publicului la vizitarea expoziţiei.
Realizate din materiale naturale de bună calitate, jucăriile
prezente în expoziţie s-au adresat, în mare parte, copiilor de toate
vârstele, încercând să coopteze atenţia lor asupra lucrului manual,
dorindu-se a fi o alternativă la jucăriile lucrate în serie, întâlnite la tot
pasul.
În cadrul acestui articol voi face referire, cu precădere, la
ornamentele şi păpuşile din pănuşi de porumb create de Valeria Neuvirt.
Figurinele împletite din pănuşi de porumb ale Valeriei Neuvirt
devin personaje autentice care populează o lume, lumea satului de
altădată: semănătorul, secerătorul, femeia care frământă pâine,
păstorul, târgoveaţa sau tăietorul de lemne etc., toate atrăgând privitorul
prin naturaleţea şi căldura pe care o degajă. Aceste personaje ne
transpun într-o poveste rurală în care tradiţia se îmbină cu actualitatea.
Valeria Neuvirt susţine constant o serie de ateliere pedagogice
în cadrul Muzeului de Etnografie Braşov, îndrumând copii de diverse
vârste, pentru a le deschide tainele miraculoase ale împletitului din foi
de porumb.
La vernisarea expoziţiei au fost prezenţi elevi ai mai multor
şcoli din Braşov care, ulterior, s-au alăturat întâlnirilor desfăşurate în
cadrul tradiţionalelor ateliere de confecţionat păpuşi şi ornamente din
pănuşi de porumb, expoziţia fiind completată pe parcurs cu lucrările
realizate de copii la aceste întâlniri.
Urmare a proiectului, numărul copiilor prezenţi la ateliere s-a
mărit considerabil. Astăzi, cererea pentru participare la acest atelier este
cu mult peste capacitatea de lucru a doamnei Valeria Neuvirt, ceea ce ne
1

bucură.
'Şcoala Generală nr. 11 „Şt. O. Iosif', Braşov; Şcoala Gimnazială nr. 2 „Diaconu
Coresi", Braşov; Colegiul Tehnic „Mircea Cristea" , Braşov; Şcoala Gimnazială
Crizbav, Braşov

38

Mai jos voi face o prezentare a artei împletitului în foi de
porumb din perspectiva meşterului popular - Valeria Neuvirt. Aceste
informaţii, precum şi prezentarea modului de elaborare a ornamentelor
şi păpuşilor din pănuşi de porumb se regăsesc într-un film documentar
realizat de echipa Muzeului de Etnografie Braşov •
2

Valeria Neuvirt -

meşter

popular

Valeria Neuvirt s-a născut în satul Şercăiţa, aproape de Făgăraş.
Rudele din familia tatălui, Ion Braghiş, cultivau in şi cânepă din care
făceau ţesături, haine, preşuri la războiul de ţesut. Şcoala a absolvit-o la
Braşov, iar liceul, la Colegiul „Unirea".
Amintirile cele mai plăcute din şcoala generală şi din liceu sunt
legate de orele de lucru manual pe care le-a îndrăgit cel mai mult, de
ciuperca din lemn pe care a învăţat să cârpească ciorapi, de cusutul
nasturilor, al semnelor de carte, al şerveţelelor, al batistelor şi al feţelor
de masă brodate.
În anii '90, împreună cu soţul, Ioan Neuvirt, meşter popular
(sculptor în lemn), a început să confecţioneze mărţişoare şi împletituri
din sfoară cu care a participat la numeroase târguri ale creatorilor
populari din ţară şi din străinătate. „Pe măsură ce lucram, îmi veneau şi
diverse idei noi", ne-a mărturisit artista populară.
Valeria Neuvirt realizează cu mare pricepere şi plăcere
împletituri din sfoară (folosind tehnica macrameului), peretare cusute
în „tehnica goblen", fiind atrasă, în special, de motivele florale.
Pasiunea pentru împletitul din pănuşi de porumb este recentă şi
a început din 2012.
Produsele împletite din fibre vegetale păstrează autenticitatea
pieselor de artă populară, iar valoarea execuţiei manuale a acestor
obiecte utile şi decorative este una incomensurabilă.

2

Filmările s-au desfăşurat acasă la doamna Valeria Neuvirt, ca parte a documentării
de către Diana Braga, muzeograf; Roxana Cornea, muzeograf; Udvardi
Arpad, fotograf, aprilie 2016; filmul a fost prezentat şi la Sesiunea de comunicări
„Marketingul şi educaţia în muzee", ediţia a Vil-a, Sibiu, 29 septembrie- I octombrie
2016
expoziţiei,
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Arta împletirii din foi de porumb
Împletitul din pănuşi de porumb nu cere să ai ustensile
complicate şi scumpe, ci să ai putere fizică în mâini şi o vedere bună.
Obiectele împletite trebuie să fie lucrate calitativ, fapt care necesită
atenţie şi însuşirea corectă a principiilor tehnologice de împletire.

Instrumentele de lucru: pănuşi de porumb, foarfecă, un ghem de aţă,
un vas cu apă caldă, un şervet absorbant şi o croşetă.
Tehnici de lucru
Tehnica de formare a firului prin răsucire. Pentru a începe lucrul,
foile de porumb se pun în vasul cu apă caldă pentru 2-5 minute să se
umezească. Apoi se scot din apă, se înşiră pe ştergar să se zvânte timp
de 10-15 minute. După aceasta se taie partea scorţoasă de la tulpina
foii, apoi se rup în panglici înguste de 10-15 mm lăţime. Panglicile uşor
zvântate sunt potrivite pentru împletirea firului prin răsucire.
Astfel, prin răsucire permanentă, adăugând fâşii înguste din
pănuşi, obţinem firul răsucit şi calitativ, la care se lipesc panglici noi.
Fâşia următoare, nou introdusă, se aranjează cu capătul mai gros tăiat
(uneori tăiat în colţ), după care se continuă răsucirea. Operaţia de
răsucire continuă atât cât este necesar la realizarea unei păpuşi sau
decoraţiuni din pănuşi fără a lega noduri. Alternând panglicile cu
capete subţiri şi cele groase, se obţine un fir de aceeaşi grosime, iar dacă
se aşează cu faţa mată în sus, firul va fi neted, lucios şi frumos.
Tehnica împletirii „cu nod". Pentru împletirea cu nod, la început se
întind fâşiile de pănuşi pe lungime, asemănător împletirii simple, apoi
se începe să se împletească peste un fir „ca la pânză". Se trece cu
croşeta firul în jurul fiecărei perechi de urzeală asemenea broderiei în
urma acului. Acest procedeu se repetă în două rosturi (dus şi întors),
rezultând două rânduri facturale, la fiecare două fire de urzeală - o
pereche este luată în „laţ" - „nod". Astfel, se obţine o împletire mai
rezistentă şi mai frumoasă.
Finisarea. Orice obiect împletit din pănuşi necesită finisare specială.
Prin finisare se pot corecta imperfecţiunile şi se pot accentua detaliile,
40

sporind asfel aspectul estetic al obiectului.
Concluzii:
Cu dăruire, Valeria Neuvirt oferă tuturor posibilitatea să-şi
însuşească arta împletitului din panglici aurii din foi de porumb.
„Arta împletitului din foi de porumb aflate în preajma
dumneavoastră vă va izbăvi de urât, va aduce originalitate, belşug şi
sănătate în casă", conchide Valeria Neuvirt.

•·

Vernisajul

Afişul expoziţiei „Artizani braşoveni Valeria Neuvirt, păpuşi din pănu ş i de
porumb; Gabriela Bularca, jucării croşetate"

expoziţ i ei

„Artizani
- Valeria Neuvirt,
păpuşi din p ănu ş i de porumb;
Gabriela Bularca, jucării
croşeta te", 3 martie 20 l 6,
Muzeul de Etnografie Bra şov
braşove ni
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Proiectul educaţional „Pe urmele

strămoşilor"

Mădălina CIOCOIU'

Camelia GEANBAI"
The „Following the Traces of Our Ancestors" project developed by the
History and Archeology Museum of Tulcea aimed to promote, among the primary
school pupils, the history and ancient vestige ofthe Aegyssus citadel. To introduce
the participants into the atmosphere ofthat era în order to facilitate the understanding
of the proposed historical period, there was used the historical reconstruction ai med
to present an important military event of the citadel daily life as well as various
aspects conceming its ethnogeny. Likewise, the pupils acquired some knowledge în
their mysterious lifestyle and in the ancient craftsmanship within the workshops
dealing with pottery, music, weaving, vase decoration, ancient clothing, military
technique and Greek and Roman masks. Through interactive and active-participative
educational methods, the children retumed back in the past and revived the ancient
glamour oftheAegyssus citadel
Keywords: "Gavrila Simion" Eco-Museum Research Institute of Tulcea, History
and Archeology Museum, Aegyssus archeological site, Dobrogea , ancient times,
creation workshops, historical reconstruction, interactive methods," With the Dice
through the citadels in Dobrogea".

Proiectul „Pe urmele strămoşilor", derulat de Muzeul de Istorie
şi Arheologie din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă
Simion" Tulcea, a fost gândit pentru a promova, în rândul elevilor de
vârstă şcolară mică, istoria şi vestigiile antice ale cetăţii Aegyssus, prin
perceperea spaţiului muzeal ca pe un spaţiu interactiv, în care copiii pot
deopotrivă să înveţe, dar să se şi joace.
Ca obiective am urmărit: formarea unei imagini de ansamblu
asupra moştenirii locale antice - dacice şi romane, conştientizarea
apartenenţei la un spaţiu istoric şi de cultură şi, nu în ultimul rând,
sensibilizarea participanţilor pentru aprecierea, păstrarea şi protejarea
patrimoniului cultural local.
Proiectul s-a desfăşurat în perioada iunie - decembrie 2015, în
mai multe etape, şi a utilizat atât expoziţia de bază a muzeului, cât şi
şantierul arheologicAegyssus.
În prima etapă, derulată la începutul lunii iunie, au avut loc
"muzeograf, Muzeul de Istorie şi Arheologie din cadrul ICEM „Gavrilă Simion"
Tulcea, e-mail: madalina_pau@yahoo.fr
··desenator, Muzeul de Istorie şi Arheologie din cadrul ICEM „Gavrilă Simion"
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ateliere de creaţie şi a fost folosită reconstituirea istorică. În această
etapă au fost invitate să participe la proiect clasele a IV-a, care aveau
încheiate parteneriat cu instituţia. Elevii cunoşteau colecţiile muzeului,
iar activităţile proiectului veneau să valorifice învăţarea prin participare
şi componenta ludică a activităţii educaţionale.
În cadrul atelierelor de creaţie copiii au fost familiarizaţi cu
diferite meşteşuguri antice. Meşterul olar Marcel Olaru din Galaţi, pe
parcursul a două zile, a oferit participanţilor şansa de a vedea "pe viu"
un meşteşug cu o tehnică neschimbată de mii de ani. Fiecare dintre cei
prezenţi au devenit, pentru câteva clipe, ucenicii meşterului şi au avut
posibilitatea de a modela lutul la roata olarului şi a crea vase
asemănătoare cu cele din colecţia de ceramică antică a muzeului. Cele
două roţi de olar realizate de meşter şi folosite în cadrul atelierului au
rămas la muzeu pentru a putea continua pe viitor acestă activitate care a
fost una dintre atracţiile proiectului. Etnograful Valeriu Leonov i-a
introdus pe copii în tainele muzicii vechi. A fost un prilej de a învăţa
despre instrumentele tradiţionale (caval, fluier, talv ), despre felul în
care acestea trebuie mânuite, cum trebuie suflat, iar spectacolul a fost
desăvârşit. De asemenea, au fost aduse în prim plan şi alte arte şi
meşteşuguri antice: tors şi ţesut, prelucrarea fierului, decorarea vaselor
antice, tehnică militară antică.
Prin reconstituirea istorică am căutat să introducem
participanţii în atmosfera epocii antice. Specialiştii din muzeu au avut
un rol deosebit de important în utilizarea reconstituirii. Aceştia au
proiectat scenariul, au condus modul de desfăşurare a activităţii şi au
împărţit rolurile cadrelor didactice implicate în proiect care, la rândul
lor, le-au distribuit elevilor, pornind de la aspiraţiile şi aptitudinile
fiecărui participant. Reconstituirea presupune din partea specialistului
din muzeu, pe lângă rigoare ştiinţifică, aptitudini regizorale şi
actoriceşti.

Scenariul a fost proiectat ca o povestire, rezultată în urma
studierii izvoarelor istorice legate de perioada de timp pe care am dorit
să o reînviem, în care naratorul povesteşte desfăşurarea acţiunii şi
diferite personaje o interpreteză. S-a creat o atmosferă plăcută de lucru
pentru a-i stimula pe interpreţi şi a evita blocajele emoţionale în
interpretarea rolurilor. A fost pus în scenă un spectacol, desfăşurat în
incinta şantierului arheologic Aegyssus, în cadrul căruia au fost
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prezentate aspecte legate de viaţă civilă şi militară geto-dacică şi
romană. Copiii au fost îmbrăcaţi în ţinute care reconstituiau portul
dacilor şi al romanilor şi, în funcţie de acesta, au primit nume latine şi
de geto-daci.
Povestea debuteză cu o zi obişnuită din viaţa geţilor: pe de-o
parte femeile care se ocupau de activităţi casnice: tors, ţesut, olărit, iar
pe de alta parte, bărbaţii care îşi pregătesc armele şi se antrenează
pentru a face faţă primejdiei romane. Intră în scenă şi îşi prezintă
costumele atât aristocraţii, tarabostes, cât şi oamenii de rând, comaţi.
Viaţa liniştită a cetăţii este perturbată de apariţia romanilor. Este
reconstituită bătălia dintre daco-geţi şi romani care a condus la
cucerirea Dobrogei, implicit a cetăţii, şi transformarea sa în provincie
romană, urmărindu-se: atacul romanilor asupra cetăţii, prezentarea
faimoasei formaţiuni testudo (ţestoasa) prin care soldaţii romani aveau
posibilitatea de a se apăra de inamici în ambuscade, confruntarea dintre
romani şi geto-daci, înfrângerea acestora din urmă prin depunerea
armamentului şi triumful romanilor. Intrarea soldaţilor este urmată de
cea a populaţiei civile. Sunt prezentate costumele militare şi civile
romane.
Ulterior au fost puse în scenă aspecte de etnogeneză: ritualul
căsătoriei dintre o femeie geto-dacă şi un veteran de război roman;
aspecte privind însuşirea limbii latine de către populaţia geto-dacă, prin
rostirea şi interpreparea unor dictoane latine; discursul oratorului
privind încetăţenirea populaţiei libere a cetăţii Aegyssus, prilej de a
acorda diplome de „cetăţeni romani" pentru toţi participanţii, iar la final
ospăţul cetăţii.

Pe lângă obiectivele cognitive specifice activităţi,
reconstituirea a contribuit la realizarea unor obiective atitudinalvalorice. Aceasta a facilitat socializarea elevilor şi familiarizarea lor cu
modul de gândire, trăire şi acţiune, specific epocii antice. Elevii s-au
reîntors în timp şi au reînviat farmecul antic al cetăţii Aegyssus .
Cea dea doua etapă s-a desfăşurat în perioada vacanţei şcolare când,
timp de o lună, în iulie, copiii cu vârste între 6 şi 12 ani au fost invitaţi, în
module de câte o săptămână, să descopere diverse aspecte din istoria
antică a cetăţii Aegyssus, programul fiind menit a împlini, întregul şir al
activităţilor anterioare. Am căutat să fim creativi şi să oferim activităţi
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inedite, să fim o alternativă atractivă de petrecere a timpului liber. La
început, participanţii au avut ocazia de a cunoaşte şi înţelege mai multe
despre activitatea de cercetare desfăşurată de arheologi vizitând
şantierul arheologic Aegyssus, redeschis în anul 2015, după mai mulţi
ani de întrerupere. Totodată, pentru a-şi crea o imagine de ansamblu
asupra istorie locale au vizitat expoziţia de bază a muzeului. La final,
pentru a evalua vizita, s-a jucat „mima'', în care fiecare copil trebuia să
mimeze cuvinte ce desemnau obiecte expuse în muzeu. Succesul de
care s-a bucurat atelierul de olărit în prima etapă ne-a determinat să-i
alocăm în cadrul fiecărui modul câte trei zile, oferind astfel fiecărui
participant posibilitatea de a se iniţia în meşteşugul prelucrării lutului la
roata olarului, profesori de astă dată fiind specialiştii din muzeu. În
paralel, s-au derulat ateliere ce au vizat aspecte de cultură şi civilizaţie
specifice antichităţii privind: forma şi decorul vaselor antice, masca
grecească şi romană, confecţionarea podoabelor şi săbiilor romane şi
geto-dace.
Între activităţi, un loc aparte l-a ocupat jocul didactic „Cu zarul
prin cetăţile Dobrogei". Copiii au fost invitaţi prin intermediul
zarurilor, într-o călătorie fantastică alături de Petronius, să descopere
comorile antice nord dobrogene, depăşind obstacolele si trecând prin
tot felul de peripeţii. Jocul s-a dovedit o activitate cu caracter dinamic
şi atrăgător, ce a indus o stare de bucurie şi de destindere care a prevenit
monotonia şi oboseala şi a fortificat energiile intelectuale ale elevilor.
Programul de vacanţă, orientat spre ideea de cunoaştere şi formare de
abilităţi prin metode interactive, a pus accent în special pe componenta
de relaxare, oferind satisfacţie participanţilor, unii dintre aceştia
participând pe toată durata celor patru module.
Cea de-a treia etapă, desfăşurată la începutul anului şcolar
2015/2016, a vizat introducerea în oferta educaţională, pentru ciclul
primar, a celor mai multe din activităţile proiectului derulate până
atunci. Creşterea semnificativă a numărului de clase care au încheiat
parteneriate cu muzeul a fost un parametru ce ne-a permis evaluarea
succesului proiectului.
Prin activităţile derulate în cadrul proiectului „Pe urmele
strămoşilor", atât în timpul anului şcolar, cu grupuri organizate, cât şi
individual, în perioada vacanţei şcolare, am reuşit, îmbinând într-un
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mod atractiv transmiterea de cunoştinţe teoretice şi formarea de abilităţi
practice, să stârnim interesul şi curiozitatea copiilor. Aceştia au înţeles
mai uşor anumite aspecte privind moştenirea cultural istorică a zonei în
care trăiesc, iar perspectiva de a reveni la muzeu, pentru alte programe
interactive, în timpul şcolii sau a vacanţei, reprezintă un motiv de
bucurie şi nu o obligaţie .

Atelier de

olărit

sub atenta supraveghere a meşterului olar Marcel Mocanu

Reconstituire

istorică

- acordarea diplomelor de
romani" participanţilor

„cetăţeni
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Vizită pe şantierul arheologic Aegyssus

Din vasele modelate la roata olarului şi pictate de copii
în perioada vacanţei şcolare
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tată

În fiu. Portret de familie
Dr. Irina CÎRSTINA'

Without being aware ofit maybe, we are the representatives ofthe previous
generations, canying dozens and hundreds of family relationships behind our back.
The genealogy was in fashion in the previous centuries, but also a method for the
politica! and social legitimisation throughout Europe. The heraldic symbols cleverly
realized and famous family tree guaranteed the status ofthe big families over the time.
But who are we, we those from our present times? This topic on personal history
formed the subject of two new workshops developed at the History Museum of
Târgovişte during 2016.
Keywords: genealogy, family, family tree, dynasty, generation, personal history.

Utilitatea organizării unei activităţi educative având în centru
aflarea trecutului, înţeleasă ca o cale de cunoaştere şi, mai ales, de
autocunoaştere, ne-a determinat să organizăm un atelier dedicat
genealogiei. Am creionat, mai întâi, un cerc mai larg şi bine ancorat
istoric, pornind de la ideea de familie şi neam, de familie domnească şi
dinastie domnitoare, iar apoi trecerea s-a făcut către propriul trecut, iar
în final a urmat partea practică, de realizare a schiţelor. Structurarea
unui arbore genealogic al familiei a devenit, astfel, tema unui atelier
1
dedicat copiilor de vârstă şcolară, între 7 şi 14ani •
Obiectivul a fost acela ca participanţii să descopere tradiţia
propriei familii, cu istorii personale, poate demult uitate, cu poveştile
vieţii unor oameni legaţi insurmontabil de fiecare dintre participanţi.
Noţiunile introductive au plasat micii istorici pe tărâmul genealogiei.
Am încercat să răspundem, împreună, la câteva întrebări edificatoare,
cum arfi:
· Ce înseamnă genealogie, dar generaţie?
·Cum ne raportam la trecutul nostru?
· Când s-au alcătuit arbori genealogici şi cu ce scop?
·Cum alcătuim portretul uneifamilii?
· Ce cunoşti despre familia ta?
În etapa imediat următoare, copiii au primit fişe de lucru având
schiţată genealogia neamului domnesc al Basarabilor, de la Basarab I
'muzeograf, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească", Târgovişte, email:
irina_ floroiucirstina@yahoo.com
'Alina Pertea, Cum să fac un arbore genealogic, EdituraAramis, Bucureşti, 20 I O.
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Întemeietorul, până la Vlad Ţepeş. Fiecare domn a fost urmărit din tată
în fiu, evidenţiindu-i pe cei care au ocupat tronul. Au aflat de ce Mircea
cel Bătrân (1388-1418) se numea cel Bătrân, cine era tatăl lui, cine erau
fiii lui şi în ce context istoric a mutat capitala Ţării Româneşti de la
Curtea de Argeş la Târgovişte, în preajma anului 1400.
Acest atelier este, totodată, şi o cale de a integra povestea
începuturilor oraşului - reşedinţă domnească, Târgovişte. Actele
cancelariei domneşti emise "din însăşi casa domniei mele, din însuşi
oraşul domniei mele, Târgovişte" , de către Mihail Voievod, fiul şi
urmaşul la tron al lui Mircea cel Bătrân, fixează aceste începuturi.
Participanţii i-au descoperit apoi pe Alexandru Aldea, Radu
Praznaglava şi pe Vlad Dracul. Am ilustrat diferenţa dintre ramura
Drăculeştilor şi cea a Dăneştilor, urmaşii lui Dan I, fratele lui Mircea
cel Bătrân. Revenind la fiii lui Mircea cel Bătrân, copiii au aflat
informaţii care nu se regăsesc în manuale. Vlad Dracul, fiul lui Mircea
cel Bătrân a avut, la rândul lui, 3 fii: Mircea, Vlad, Radu şi o fiică,
Alexandra. În împrejurări tulburi, fiul cel mare, Mircea, îşi încheie viaţa
tragic, la Târgovişte. Se pare că boierii târgovişteni s-au răzbunat pe
domn dintr-o pricină rămasă necunoscută şi i-au ucis fiul cel mare.
Drept urmare, la scurt timp după urcarea pe tron, Vlad Ţepeş îi
pedepseşte teribil. Astfel, în ziua de Paşte, când erau la ospăţ cu toţii,
trimite soldaţi să îi aresteze şi să îi ducă, pe jos, până la Poienari, în
judeţul Argeş. Acolo sunt puşi să construiască cetatea, Letopiseţul
3
cantacuzinesc povestind cum au lucrat până s-au rupt hainele de pe ei •
Realizând că şirul voievozilor are şi o explicaţie dată de apartenenţa lor
la familia Basarabilor, copiii au înţeles că istoria poate fi cunoscută şi pe
ale căi, şi din alte perspective.
Ultima etapă a fost cea practică. Am realizat câteva modele
pentru a le fi mai facil să decupeze copăceii. Au primit foi de hârtie, cu
arbori desenaţi sau i-au desenat chiar ei, după propria imaginaţie. Au
decupat apoi cercurile pe care urmau sa noteze numele membrilor
2

'Documenta Romaniae Historica, 8, I, pag. 83-84. Marius Liviu Ilie, Domnia şi casa
domniei în Ţara Românească. Etimologie şi semnificaţie istorică (XIV-XVI), în
„Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţim> din Cluj-Napoca", tom. XLVI, 2009, p.
27-45.
'Letopiseţul Cantacuzinesc, ediţie de Stoica Ludescu, p. 5.
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propriei familii. Unii au ales chiar să le deseneze chipurile. A urmat
realizarea propriu-zisă, în ordinea cronologică, a generaţiilor. La final,
fiecare a avut un copăcel al familiei pe care l-a dus acasă, unde poate a
fost mai curios şi mai interesat să afle poveştile de viaţă ale unchilor şi
bunicilor.
Evident că un astfel de demers a avut în vedere şi valorificarea
patrimoniului muzeului, mai precis un arbore genealogic de dimensiuni
impresionante. Este vorba despre arborele familiei Olănescu, care
include 600 de reprezentanţi ai neamului, cu toate ramurile sale,
începând cu secolul al XVI-lea. Olăneştii, neam boieresc longeviv, de
origine vâlceană, cu mai mulţi logofeţi şi grămătici ai cancelariei
domneşti, s-au remarcat printr-o susţinută activitate publică mai ales în
secolul al XIX-lea. La Găeşti, în judeţul Dâmboviţa, a fost baştina unei
ramuri importante a familiei . Au construit conace, au ctitorit biserici, sau implicat în viaţa politică a ţării. Parcul central al oraşului de astăzi, cu
stejari seculari, este fosta grădină a conacului Olănescu, lăsată
moştenire oamenilor locului.
Concluzii
- Fiecare familie are rădăcinile ei, nu există familii fără trecut.
- Fiecare schiţă genealogică este importantă pentru ca fiecare
om este unic, iar legăturile lui de rudenie îl individualizează.
- Nu doar marile familii pot avea arbori genealogici interesanţi,
realizarea unui arbore oferind copiilor multă satisfacţie şi potenţând
sentimentul de aparteneţă şi legăturile cu propria familie.
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Aspecte din timpul

desfăşurării
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atelierului

Atelier de fabricat jucării croşetate,
născocit poveşti şi noi meserii
Roxana Maria CORNEA.
The Ethnography Museum of Braşov, through the artist Garbriela Bularca,
offers the children of different ages the alternative ofthe toys made from natural wool
fibre & colored cotton, with an original pattem. These toys enjoy the characteristic of
being happy, beautiful and practicai. In this workshop, the toys come to life by means
of the stories accompanying them, while the tradition and the reality interweave
together in this old and beautiful craftsmanship, in the spirit ofthe new trend which
starts to gain ground, that ofthe toys manually crocheted with the hooked needle, from
the desire for a retum to the traditional/ classical toys.
Key-words: crochet hook, crocheted, knitted, embroider, handicraft

Câteva lucruri de ştiut despre CROŞETAT în general
- Croşetatul este un meşteşug vechi, tradiţional; împletitul cu
cârligul (croşeta) era cunoscut încă din vechime; cele mai vechi pânze
realizate cu acest procedeu au fost probabil plasele de prins peşte.
- Cuvântul crochet este derivat din fr. veche (de unde a rezultat
românescul croşetat), fiind diminutivul de la Croche, care la rândul
său provine de la cuvântul german CROC, ambele însemnând "cârlig"
(HOOK crochet - în engleză, cârlig de croşetat); cuvântul este folosit în
sec. al XVII-iea, în Franţa desemnând procedura de realizare a dantelei.
- Cârligul era la început din os, în timp apărând şi cârligul de
fier, ajungând apoi la forma de croşetă pe care o cunoaştem azi.
Primele instrucţiuni scrise/tipărite pentru învăţarea croşetatului
au apărut în revista londoneză Penelope, în anul 1823, acestea
includeau o placă de culoare cu cinci stiluri diferite de a croşeta, dintre
care trei fiind croşetate cu un fir de mătase.
- Regina Victoria a Angliei ( 1837-1901) a croşetat şi a participat
la popularizarea timpurie a acestui meşteşug.
- Croşetatul dantelei a salvat multe familii de la pieire în timpul
Marii Foamete din Irlanda (1845-1849), asigurând supravieţuirea prin
intermediul femeilor irlandeze care au vândut lucrul lor de mână
aristocraţiei engleze.
"muzeograf - Coordonator Programe Pedagogie Muzeală, Muzeul de Etnografie
e-mail: roxana.comea@etnobrasov.ro; roxxcom@gmail.com

Braşov,
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- Domnişoara Riego de la Blanchardiere, după ce a predat
tehnica croşetatului/ lucrului de mână la Curtea Reginei Angliei,
Victoria, publică prima lucrare pe acest subiect: "The Needle" (Acul) în
1847, fiind acreditată în toată lumea ca inventatoarea croşetei şi a
metodei prin care se produce dantela la scară largă.
- După Primul Război Mondial, mult mai puţine modele de
croşetat au fost publicate. După al Doilea Război Mondial, de la
sfârşitul anilor 1940, până la începutul anilor 1960, a existat o renaştere
a interesului pentru meseriile parcticate acasă, în special în Statele
Unite, cu multe desene sau modele noi şi inovative, modele care au fost
ulterior publicate şi popularizate.
Pe teritoriul ţării noastre
În sud, croşeta era denumită igliţă (unealtă de metal sau lemn,
de formă alungită şi plată, cu vârful ascuţit şi scobitură la ambele
capete, pe care se deapănă aţa şi care serverşte la împletirea plaselor, la
înnodarea ochiurilor (cuvântul provine din bg. iglica; sinonime:
croşetă, andrea; în unele părţi ale ţării noastre încă este utilizat acest
termen), însă igliţa din vechime, aşa cum au prins-o bunicile noastre,
avea cârligul uşor înclinat, lucrându-se în altă manieră cu ea.
Croşetatul a înfrumuseţat articolele ţesute încă din cele mai
vechi timpuri.
În arta populară, împletitura fină cu găurele lucrată cu croşeta,
de mână femeilor iscusite, este folosită pentru împodobirea pieselor de
port popular şi a ţesăturilor de interior.
Împletitura numita "dantelă" o găsim la marginea basmalelor, a
cămăşilor femeieşti şi bărbăteşti. Ca fire utilizate în trecut care cu greu
se regăsesc în zilele noastre putem aminti: inul şi cânepa (există
menţiuni în care a fost utilizată şi papura), trecându-se la utilizarea
bumbacului şi a lânii. În zilele noastre sunt mult folosite firele acrilice,
în combinaţie cu aceste fibre naturale.
O istorie scrisă a croşetatului nu există la această dată, cel puţin
în România, şi nici nu se poate preciza cu exactitate când a pătruns acest
meşteşug în Transilvania, însă izvoare nescrise spun că arta lucrului cu
cârlig ar fi fost adusă de saşi şi maghiari în aceasta parte de ţară.
Tradiţia românească în arta croşetatului este veche. Dacă ne
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uităm

la costumele populare din toate zonele ţarii putem observa că în
realizarea lor s-a utilizat croşeta la îmbinarea părţilor iei sau la
realizarea dantelei atât de migăloase.
Croşetatul a înfrumusetat casele oamenilor, prin realizarea
perdelelor din dantelă ce împodobeau ferestrele. Croşetatul s-a
transmis prin bunătatea bunicilor şi a mamelor noastre din generaţie în
generaţie. Să ne amintim de rolul şezătorilor din trecut. În serile lungi de
iarna, în satele româneşti se adunau femeile şi fetele şi lucrau diverse
articole vestimentare şi de împodobirea casei, iar tinerele învăţau să
lucreze şi in acelaşi timp povesteau şi îşi petreceau timpul împreună.
Croşetatul în România anilor '80
Era o modă şi o necesitate. Confecţii de cumpărat nu se găseau
în magazinele şi raionele de specialitate ale comerţului de stat, iar
femeile tricotau de mână pentru toată familia: pulovere, rochii, fuste,
costume de baie, veste, cardigane, articole de galanterie. Totul era
lucrat de mână, în casă, pe mijloacele de trasport în comun, în sălile de
aşteptare ale spitalelor, în vacanţă la mare şi la munte. Modele noi erau
repede învăţate prin intermediul revistelor gen Femeia şi circulau
precum reţetele prăjiturilor. Se mergea în vizită cu lucru de mână, aşa
cum se merge cu 1-Phone-ul azi.
Nu sunt absolut deloc bântuită de nostalgiile Epocii de Aur, dar
anii de şcoală primară în care eram îmbrăcată cu clasicele uniformele
pepit reuşesc să-mi aducă, după atâţia ani, un zâmbet pe chip. Îmi
plăcea să mă îmbrac în uniformă, mai ales că a mea era diferită de a
celorlalţi. De ce? Pentru că mama avea grijă să fie altfel: marginea
şorţuleţului apretat era accentuată de o danteluţă din bumbac, iar la gât
avea un frumos guler croşetat.
În serile lungi de iarnă, în lipsa emisiunilor de la T.V., mi le
amintesc pe mama şi pe bunica "ştrincănind".
Croşetatul a fost uitat, lăsat deoparte, hainele imprimate (tricourile
cauciucate, blugii) au început să fie accesibile tuturor prin intermediul
talciocurilor şi tarabelor din pieţe. La începutul anilor 2000 au pătruns
hainele din import în magazine şi mai apoi în mall-urile din ce în ce mai
numeroase.
Din 2007 s-a dat startul liniilor de finanţare europene pe
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proiecte handmade, Ziua lei a începutul să fie sărbătorită în mod oficial,
iar de atunci tot ceea ce a însemnat produs realizat de mână a fost
apreciat şi cerut pe piaţa europeană şi românească.
Din 2009 a fost sărbătorită oficial Ziua Internaţională a
Croşetatului, iar de atunci, paradoxal, într-o lume în care tehnica risca
să asedieze orice formă de manualitate, iar cultura postmodernă tinde să
se prăbuşească în ea însăşi, ideea de manufactură a devenit o soluţie
pentru o lume mai puţin standardizată.
Jucării croşetate

la Muzeul de Etnografie Braşov
În primăvara anului 2015, împreună cu colegii de la Muzeul de
Etnografie Braşov, am hotărât să punem în paranteză ideea aceasta de
handmade şi să vorbim cu o voce mai apăsată, mai puternică despre
lucrul manual/ lucrul de mână. Aşa s-a născut expoziţia "Arta
lucrului manual", în care am prezentat goblenul şi evoluţia tapiseriilor,
etalând creaţiile realizatorilor de goblen (numit şi pictură cu acul) din
Braşov, dar şi creaţiile în pâslă, sculptate cu acul, ale artiştilor locali.
Anul acesta am prezentat publicului "Arta croşetatului artistic", prin
intermediul artistului artizan Gabriela Bularca care îi învăţa pe copiii
prezenţi la muzeu să realizeze jucării croşetate.
De-a lungul veacurilor, jucăriile au cunoscut o evoluţie
uimitoare, de la figurinele din lut, păpuşile din aţe, până de trenuleţele
electrice, navetele spaţiale, jocurile lego, cele de tipul board games,
depăşite şi ele de gageturile cu microcipuri ale copiilor de azi. S-ar zice
că pruncii contemporani nu mai vor jucării tradiţionale/clasice, asta nu
însemnă că au dispărut jucăriile, din contră, un nou trend începe să
re/prindă teren, acela aljucăriilor tricotate manual, cu croşeta.
Muzeul de Etnografie Braşov, prin intermediul artistei Gabriela
Bularca, oferă această alternativă copiilor de toate vârstele: jucării
confecţionate din fibre naturale de lână şi bumbac colorat, cu un design
original, simple, vesele, frumoase şi practice.
La atelierul nostru jucăriile prind viaţă prin intermediul
poveştilor care le însoţesc, care sunt compuse tot de copii, iar tradiţia şi
actualitatea se împletesc la propriu în acest meşteşug vechi şi frumos.
"Sunt un măgăruş şi mă chemă Vasilică.
Lumea spune că sunt cam încăpăţânat şi că de multe ori
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fac numai ce vreau eu. Dar nu este adevărat, eu sunt
cuminte şi ascultător şi imi place să mă joc.
Oamenii au o expresie "ca măgarul intre oi" care mă
nedumereşte pentru că eu mă înţeleg bine cu oile.
Sau maifolosesc expresia "eşti un măgar!" Cred că vor să
spună că sunt simpatici şi drăguţi aşa ca mine.
Nu conţin piese periculoase pentru copii. Sunt confecţionate cu
multă dragoste din materiale uşor de inteţinut, din fire I 00% acrilic, iar
umplutura mea este hipoalergenică ..
Mă poţi spăla la temperaturi nu mai mari de 40 grade Celsius,
chiar şi la maşina de spălat.
Mă usuc repede, dar nu in bătaia soarelui, deorece s-ar putea să
mă decolorez".
Povestea Măgăruşului Vasilică, a fost compusă de elevii de la
Şc. Nr. 5 Braşov, clasa a V-aB.
Este important ca acest vechi meşteşug să nu se piardă, copiii
fiind cei care îl pot duce mai departe. Pentru unii e relaxare, pentru alţii,
de ce nu, o nouă meserie sau un mod de viaţă.
Să croşeteze cât mai mulţi copii şi să scrie cât mai multe poveşti.
Să fie croşetat peste tot şi bună-dispozie !
Bibliografie:
1. Feldman, Anette, Handmade Lace & Pattems, New-York, Editura
Harper & Row, 197 5
2. Hadley, Sara, lrish Crochet Lace, The Lace Maker, Vol. 3, 4, Editura
D.S Bennet, New York, 1911
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LeisureArts, Inc., Little Rock, Arkansas, 1986
4. Potter, Annie Louise, A living mystery: the international art & history
ofcrochet, Editura, A.J. Publishing Intemational, 1990
5. Riego de la Branchardiere, Eleanor. Crochet Book, Editura, Simpkin,
Marshall and Co., London, 1850, disponibilă la adresa
web:http://www.antiquepattemlibrary.org/html/evie/6 JA028.
6. Pamfie, Tudor, Industria casnică la români, Trecutul şi straea ei de
astăzi: Contribuţii de artă tehnică populară, disponibil online prin
Biblioteca digital a României DIACRONICA www.dacoromanica.ro
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ANEXĂ
Adresă poştală:

Muzeul de Etnografie Braşov, Bdul Eroilor nr. 21 A.

foto . l. Croşetă, 1870, colecţia
Muzeului de Etnografie Braşov I
Ora. Riego de la Blanchardiere

foto 2.Revista Femeia, 1986
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foto 3. Jucării croşetate,
realizate în cadrul atelierelor de
la Muzeului de Etnografie
Braşov

foto 4. Copii prezenţi la
atelierele de Ju cării croşetate,
Muzeul de Etnografie Braşov
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Proiectul

educaţional Păsări

din

vecinătatea

ta

Pripon Liviu Răzvan·
Gabriela„
Andrei Raluca Ioana„.

Cuzepan-Bebeşelea

The Birds of Your Neighborhood educational project represented a
collaboration between the National History Department of the Brukenthal Museum
and the Village Museum ofthe Astra National Museum Complex, being addressed to
the primary and secondary school pupils in order to make them familiar with the birds
from the city and the way in which they are protected and preserved. The project
exceeded the educational side, succeeding thus in making visible the urban birds to the
Sibiu community, by means of various informative materials. Conceming the
educational activities, apart from the conservation characteristic, there was put an
emphasis on the scientific training ofthe teenagers, too. Another resuit ofthe project
was the involvement of some various institutions with different profiles, generating
thus a type of cultural/ educational route with secondary offers which, although they
were different, they had a common target of punctual interest, allowing the visitor to
establish a certain target in this way. Thus, the public, as a consumer of culture, can
explore (outside the competition) the entire offer, being more stimulated to visit
various museums.
Keywords: omithology, bird feeder, identification key, collaboration.

Proiectul educaţional Păsări din vecinătatea ta, desfăşurat în
perioada 15 noiembrie 2014 - 30 aprilie 2015, este rezultatul
colaborării muzeografilor de la Muzeul Naţional Brukenthal, secţia de
Istorie Naturală şi a celor de la Complexul Naţional Muzeal ASTRA. În
cadrul proiectului au fost realizate o varietate de activităţi în aer liber, în
cadrul expoziţiilor tematice ori prezentări, dar şi activităţi independente
ale participanţilor.
Obiectivele acestui proiect au fost reprezentate de:
1. conştientizarea faunei urbane, 2. implicarea tinerilor în activităţi de
"doctorand, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filozofie, e-mail:
liviu.pripon@gmail.com
··muzeograf, Muzeul Naţional Brukenthal, departament Muzeul de Istorie Naturală,
e-mail: gabrielacuzepan@gmail.com
···pedagog muzeal, Complexul Naţional Muzeal ASTRA,, e-mail:
raluca.andrei@muzeulastra.com
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protecţia

mediului, 3. combinarea vizitei în muzeu cu activităţi în aer
liber, 4. elaborarea de materiale informative, 5. elaborarea de expoziţii
tematice, 6. însuşirea de către participanţi a unor metode de bază în
cercetarea naturii.
Participanţii la proiect au fost în număr de aproximativ 60 de
elevi din clasele a IX-a şi a VI-a, şcolile participante fiind reprezentate
de Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Sibiu şi Colegiul Naţional
Samuel von Brukenthal, tot din Sibiu.
În cadrul proiectului au fost realizate o gamă variată de
materiale informative şi de lucru. Dintre acestea putem enumera:
panouri pentru exterior, pliante, determinatoare succinte cu poze
originale ale păsărilor care se întâlnesc la hrănitoare, dar şi caiete de
lucru individuale. Atât în prezentări, cât şi în determinatoare am insistat
pe 18 specii, încercând să cuprindem tipurile generale de păsări, dar şi
unele specii asemănătoare, astfel încât participanţii să îşi poată forma o
imagine de ansamblu a faunei urbane, dar să poată să îşi însuşească şi
abilităţi de recunoaştere mai subtilă a caracterelor pentru determinarea
speciilor de păsări pe care le întâlnesc. Materialele au mai prezentat
tipurile de hrană necesară păsărilor pe durata iernii.
Primele activităţi s-au desfăşurat în cadrul expoziţiei în aer liber
a Muzeului ASTRA şi au urmărit trei obiective concrete.
Primul obiectiv a avut în vedere realizarea a două hrănitori
pentru păsări, de dimensiuni mai mari, care să rămână în muzeu.
Fiecare dintre cele două grupe de elevi a realizat câte o hrănitoare,
lăsându-le libertatea de a se implica în construirea acesteia, fiind însă
atent supravegheaţi pentru respectarea normele de siguranţă. Aceasta a
fost una dintre activităţile preferate de majoritatea elevilor fiindcă le-a
dat posibilitatea să se întreacă în meşteşug şi la sfărşitul activităţii au
avut rezultatul final, rezultat al propriei implicări.
Următorul obiectiv a fost reprezentat de realizarea unor
hrănitori mai mici, individuale, care au putut fi luate acasă sau la şcoală,
realizate din peturi. În cadrul acestei activităţi, elevilor le-a fost explicat
ce hrană trebuie să folosească pentru a atrage cât mai multe păsări,
realizând împreună un amestec de seminţe care apoi le-a fost distribuit
fiecăruia dintre ei. Totodată am oferit, cu această ocazie, o alternativă de
reciclare a peturilor.
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Ultimul obiectiv a presupus instruirea pentru folosirea
determinatoarelor şi a caietelor de lucru astfel ca elevii să poată
identifica păsări de unii singuri. Totodată, au fost prezentate restul
activităţilor care trebuiau realizate în particular, cum ar fi: observaţii la
hrănitoare, fotografierea păsărilor la hrănitoare şi modul de postare a
pozelor pe pagina de facebook dedicată acestui proiect şi perioadele în
care acestea trebuie făcute.
Din acest motiv, hrănitorile au avut un rol important pentru
activitatea individuală, cele fixe pentru a readuce participanţii în muzeu
şi a genera acea stare de curiozitate pe care s-a construit succesul
prezentărilor şi confirmarea observaţiilor făcute.
Aceste activităţi au fost urmate de cele de la Muzeul de Istorie
Naturală din Sibiu, separate de o perioadă în care participanţii au
desfăşurat activităţile individuale, acasă, la şcoala de provenienţă ori la
unul dintre cele două muzee, la hrănitori le fixe.
La Muzeul de Istorie Naturală au urmat, pentru fiecare grupă,
câte o serie de activităţi compuse din 4 subactivităţi.
Prima subactivitate desfăşurată la Muzeul de Istorie Naturală a
fost o prezentare în sala multimedia în care au fost expuse speciile de
păsări întâlnite la hrănitori pe durata iernii. Această prezentare a urmat
activităţii de identificare individuală a păsărilor. Curiozitatea elevilor
pentru observaţiile făcute a dat prezentării rolul unui răspuns, atenţia
participanţilor fiind crescută.
A urmat exerciţiul de folosire a cheilor de determinare pe baza
pieselor dintr-o expoziţie didactică realizată cu ocazia proiectului.
Aceasta a cuprins majoritatea speciilor de păsări întâlnite frecvent la
hrănitoare. Aici, elevii au putut să observe direct diferite caractere pe
baza cărora se pot identifica speciile. Aceste chei de determinare sunt
un aparat pe baza căruia identificarea speciilor se poate face
independent. Astfel, am dorit să încurajăm autonomia participanţilor să
poată folosi materialul şi după finalizarea proiectului.
Cea de-a treia subactivitate a presupus un concurs în care elevii
au fost împărţiţi pe grupe, iar fiecare grupă pe baza unui bileţel a trebuit
să găsească în expoziţia de bază a muzeului un număr de 5 specii.
În ultima etapă a activităţii de la Muzeul de Istorie Naturală au
fost verificate şi confirmate sau infirmate, în parte pentru fiecare
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participant, înregistrările din caietele de lucru sau a pozelor cu păsări pe
care le-au observat individual la hrănitoare sau doar în natură.
Fotografii le realizate de elevi au putut fi postate pe o pagină de
facebook a proiectului, încercând prin această metodă să dăm o
continuitate proiectului şi după finalizarea sa, fiind încurajate postările
şi în viitor.
Mai ales prin pagina de facebook, dar nu numai, am încercat să
depăşim limitele educaţionale ale proiectului şi să constituim o
platformă pentru comunitatea tuturor celor pasionaţi de păsări şi fauna
care trăieşte în oraşe şi, în special, în oraşul Sibiu.
În concluzie, putem enumera câteva rezultate ale proiectului.
Participarea celor 60 de elevi, în două serii de activităţi, la cele două
muzee ce au colaborat, participanţii fiind implicaţi în şapte subactivităţi
distincte, însoţiţi de coordonatorii proiectului, dar şi în altele,
independente. Prin acestea, elevii şi-au însuşit cunoştinţe referitoare la
speciile de păsări care trăiesc în oraşe, dar au avut şi posibilitatea de a
exersa munca în echipă cu rezultate directe. Totodată, ei au fost
încurajaţi să iasă afară pentru a cerceta natura de unii singuri.
Am insistat pe independenţa participanţilor care a reprezentat
miza continuităţii scopului acestui proiect. Prioritară a fost stimularea
curiozităţii şi contactul direct cu obiectul acestui proiect (reprezentat de
păsări) faţă de informaţia oferită în mod clasic.
Credem că am reusit să contribuim la vizibilitatea si
'
'
conştientizarea faunei urbane la nivel de comunitate locală atât direct,
prin participanţi, dar şi prin implicarea de către aceştia a altor colegi ori
membri ai familiei, cât şi prin materialele informative care au fost
disponibile vizitatorilor celor două muzee.
Pe de altă parte, elevii au avut posibilitatea să experimenteze
câteva aspecte legate de formarea ştiinţifică. Prin utilizarea caietelor de
lucru care au presupus observaţii în natură, identificări, înregistrare de
date, rezultate şi evaluarea rezultatelor, elevii au trecut prin paşii unei
adevărate metode de lucru în cercetările ornitologice de teren.
Un alt aspect important al proiectului a fost exemplul unui
traseu cultural în care vizitatorii pot trece pragul mai multor muzee.
Aceste muzee nu trebuie să îi privească pe vizitatori din perspectiva
competitorului, ci a colaborării, de a-i atrage cu un scop comun ce poate
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scoate în evidenţă elementul particular, diversitatea lor. În acest mod se
poate genera un interes mai intens pentru specificul fiecărui muzeu care
îşi prezintă oferta proprie secundar, dar posibil mai intrigant.
Realizarea proiectului a urmat câţiva paşi regăsiţi într-un circuit
format din două procese paralele ale cunoaşterii naturii. Cele două căi
urmează traseul dinspre concret spre abstract şi invers de la abstract la
concret. Ele se unesc într-un concept referitor la sistemul de referinţă
generat de muzeu prin piesele tip. Pe această cale se porneşte şi se
ajunge la natură, proces în care aceasta capătă vizibilitate. Altfel spus,
pornind de la natură, prin proiecţia sa în imagini, care ulterior sunt
comparate şi grupate, se generează o categorie. În funcţie de aceste
categorii, imaginile naturii sunt clasificate astfel fiind generate speciile.
Speciile, odată validate prin diferite procedee, devin sisteme de
referinţă. De la aceste sisteme de referinţă se reorientează cunoaşterea
către natură, elementele căreia devin cunoscute. Această cunoaştere
este dependentă de conceptul abstract de specie stabilit anterior prin
metode operaţionale.
Iniţial, naiv, natura se prezintă criptică (păsări în mediul natural,
camuflate). Unele elemente se individualizează ulterior prin izolare în
câmpul de percepţie (în cazul nostru ademenirea păsărilor la hrănitoare,
unde sunt vizibile şi izolate oarecum de context). Apoi aceste elemente
sunt aduse într-un spaţiu cultural (în general pentru muzeu fiind vorba
despre colectare şi transfer al conţinutului naturii ca bun cultural). Prin
comparaţie şi evaluare între piese (bunuri culturale) se generează
categorii în care elemente se încorporează în faza de percepţii. Pe baza
asemănărilor şi deosebirilor observate direct se generează specii.
Speciile devin sisteme de referinţă, iar proiecţia imaginilor din natură
în aceste categorii stabilite prin procedeele muzeale generează fie
concret, fie doar logic, procese de identificare (determinare). Imaginile
astfel identificate, asociate categoriilor de specie, se stabilizează prin
atribuirea unui nume. Astfel, imaginile naturale percepute devin
realităţi sau, altfel spus, devin conştiente.
Urmărind acelaşi parcurs am încercat să trecem concret prin
aceşti paşi ai conştientizării naturii, mai exact a păsărilor (Schema 1).
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Fig. I Construirea hrănitorii în Muzeul în aer
liber ASTRA, cu elevii clasei ai IX-a de la
Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu".

Fig.2 Etape în construirea hrănitorii în
Muzeul în aer liber ASTRA, cu elevii
clasei ai IX-a de la Liceul Teoretic
"Onisifor Ghibu".
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Complexul Astronomic Baia Mare.
Teme şi modalităţi de comunicare a astronomiei
pentru publicul larg şi publicurile speciale
Ciprian CRIŞAN"
The general field of natural sciences, to which the astronomy belongs, îs
bereft of an astronomic education în school. The diverse communication with the
public on this platfonn ofknowledge and cultural and scientific education în relation
with a given social reality, takes into account the categories of public, their age,
general culture, receivers from the online or offiine environment and the openness
towards multiple categories of disabled public.
Keywords: Astronomy, non-formal education, interactivity, planetarium

Planetariul băimărean se evidenţiază ca un promotor de
excepţie, în spaţiul public, al astronomiei, disciplină de sinteză cu o
fenomenologie complexă care, fără ambiguităţi, ar trebui să fie
componentă a curriculei şcolare şi a culturii generale a fiecărui individ.
Comunicarea explicitează strategiile, tematica, zona şi direcţiile de
activitate pentru asigurarea convergenţei dintre planul de acţiune,
dinamica activităţilor cu publicul şi pentru public - şi noile paradigme
1
culturale şi sociale, incluzând fenomenul "second life" (activitatea în
lumea virtuală, online, a publicului - ca extrapolare de la platforma
virtuală cu acelaşi nume) şi puterea de expansiune a mesajelor de
interes prin intermediul reţelelor de socializare.
Complexul Astronomic Baia Mare, începând cu 1 iulie 2014- la
exact 45 de ani de la înfiinţarea sa - este actualmente singurul obiectiv
2
turistic şi cultural ştiinţific autonom de popularizare a astronomiei din
România. O reinventare a instituţiei noastre, după aproape o jumătate
de secol, a reprezentat o provocare complexă, ce a cuprins rebrandingul necesar, dar şi corelarea mesajului şi misiunii instituţionale cu
·muzeograf, Complexul Astronomic Baia Mare, Str. George Coşbuc, nr.16, 430245
www.planetariubm.ro, planetariubm@gmail.com
'http://secondlife.com/ - The largest-ever 30 virtual world created entirely by its
users.
2
Majoritatea instituţiilor similare - planetarii şi observatoare astronomice - sunt secţii
de specialitate din domeniul ştiinţelor naturii ale unor muzee. Pentru lista completă a
acestor instituţii de profil, vezi înwww.astroclubul.org sau broşura "Constelaţii
Româneşti Tradiţionale", 2012, p. 49, Editura Eurotip - Baia Mare publicată de
Complexul Astronomic Baia Mare.
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strategiile locale, regionale şi naţionale de dezvoltare a turismului
tematic. Îmbogăţirea parcului astronomic cu telescoape performante şi
3
un nou echipament de planetariu , cel mai modem din România şi
Europa de Sud-Est, au permis dezvoltarea pe orizontală a unor
programe, proiecte şi acţiuni ce au urmărit fidelizarea publicului,
atragerea unor noi categorii de vizitatori prin accesibilizare şi
apropierea de ţinta managerială propusă pentru instituţie, cea de a
deveni un centru regional de excelenţă în popularizarea astronomiei şi
cel mai prietenos, adică accesibil obiectiv cultural turistic din Baia
Mare şi judeţul Maramureş.
Atingerea obiectivelor strategice structurale majore
preconizate pentru perioada 2009 - 2014, prin metaproiectul
pl@netarium, care anticipase modernizările amintite, dezvoltarea
sectorului expoziţional digital-multimedia şi creşterea prezenţei online
prin dezvoltarea unei platforme de comunicare virtuală cu publicul şi
angajarea de conţinut ştiinţific şi cultural în sensul educării publicului
intemaut, a impus continuarea acestui demers de anticipare a
dezvoltării şi angajarea strategică pentru un orizont de timp la fel de
extins, ce cuprinde perioada 2015 - 2020. În cadrul acestei noi strategii,
cele trei mari direcţii profilate sunt: a) remodelarea infrastructurii de
bază - prin ( 1) punerea în funcţiune a unui observator astronomic
automatizat 100%, eficientizare energetică şi ameliorare a aspectului
arhitectural prin cuplarea unor generatori de energie solară şi termală
într-un context mai larg ce cuprinde experimentarea unor noi structuri
formale şi creşterea spaţiului util. Aici poate fi adăugată şi staţia de
monitorizare a cerului, aşa numita staţie de meteori, care este
funcţională din toamna anului 2016; (2) dezvoltarea unui parc tematic
tehnic şi ludic, cu structuri demonstrative funcţionale macro instrumente de calcul a anumitor parametri de localizare (sextant,
octant, ceas solar etc.) şi demonstraţii ale unor principii din domeniul
fizicii; (3) stimularea cercetării astronomice din perspectivă
transdisciplinară, prin angajarea unor studii serioase în domeniul
Proiector stelar Zeiss Skymaster ZKP4, de la Zeiss. Vezi comunicatul "Masă rotundă
pentru evaluarea rezultatelor proiectelor transfrontaliere implementate în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013 şi
discutarea viitoarelor proiecte", la adresa www.cjmaramureş.ro şi www.planetour.ro
4
Ciprian Crişan -pagina proiecte viahttps://planetariubm.ro/proiecte/
3
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etno-cosmologiei şi realizarea unor produse culturale care să ilustreze
moştenirea culturală imaterială pe această direcţie tematică; b)
extinderea ariei de activităţi cu publicul şi pentru public, de pildă prin
implementarea astronomiei stradale în spaţii neconvenţionale (ex:
Bârlad) şi dezbateri publice pe subiecte de interes special, crearea unei
pepiniere proprii de mici astronomi şi susţinerea unor cluburi şcolare de
astronomie; c) standardizarea activităţilor proprii - ca măsură de
eficientizare a PR-ului instituţional •
Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi construirea unui
raport de dialog sau de comunicare deschisă cu publicul vizitator pe
această platformă de anticipare a viitorului instituţional, a programelor
şi a paradigmei generale "NEXT?"( ce urmează?) ce implică
experimentarea unor noi modalităţi de prezentare şi abordare a
avansului tehnologic în spaţiul expoziţional sunt repere ale evoluţiei de
ani buni ai instituţiei noastre şi implică o realitate vizibilă într-un
spectru foarte larg, anume interesul mare al publicului larg pentru
7
astronomie •
Este interesant de urmărit, de pildă, la Complexul Astronomic
Baia Mare, pe măsura generării unor noi experimente tematice culturale
şi educaţionale şi lansarea unor produse culturale originale, deplasarea
centrului de greutate dinspre publicul plătitor şi cel cu acces gratuit.
5

6

'Dr. Harry Minti, Beit Shemesh, Israel - Astronomie & Filosofia şi Istoria Ştiinţei.
Soarele este o stea?, în Ziarul Ştiinţelor, 28 Februarie, 2015 şi Ciprian Crişan - "De
vorbă cu Dr. Magda Stanvinschi - despre constelaţiile româneşti tradiţionale", via
Radio Impact Baia Mare - interviu radio accesibil la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=GPkngqYFKsc
'Complexul Astronomic Baia Mare în auditul realizat pentru proiectul "Baia Mare Capitală Culturală Europeană 2021 ",evidenţiind planurile platformei de dezvoltare a
instituţiei - conform cu textul transmis semnat Ciprian Crişan - responsabil
comunicare, Ovidiu Ignat - manager, acces prin link
http://www.capitalaculturala202 l .ro/Files/dosare/baia%20mare/Baia%20Mare%20
202 l-%20Bid-Book%20RO.pdf
'Fără să fie un studiu de caz, putem remarca faptul că două reţele de magazine cu
produse Hi-Tech foarte cunoscute, utilizează ca metodă de marketing formule de
slogan precum "Din viitor ... cu drag" (într-un context vizual spaţial) şi ca eroare în
zona de căutare "Ne pare rău! Constelaţia asta nu este din galaxia noastră( ... )". Vezi:
www.domo.ro şi www.mediagalaxy.ro/eror
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Astfel, statistica comparativă internă a datelor de v1z1tare
multianuală ne arată în perioada 2008 - 2012: 1/3 vizitatori plătitori; în
perioada 2012 - 2014: 112 vizitatori plătitori, iar în perioada 2014 2016 raportul este şi mai clar în favoarea vizitatorilor dispuşi să
plătească pentru o vizită la planetariu, respectiv 75% (deşi în perioada
ianuarie- octombrie 2016 au existat cel puţin 6 evenimente ce au inclus
accesul liber la toate facilităţile instituţiei). Împărtăşim ideea că mai
importantă decât creşterea cantitativă, reală a numărului de vizitatori
8
este valoarea calitativă a ofertei culturale şi ştiinţifice propuse • De
aceea, poate ar fi indicat să menţionăm cele câteva teme abordate
sistematic şi metodele utilizate în comunicarea cu publicul pentru
întâmpinarea orizontului de aşteptare al acestuia: asigurarea unei
experienţe optime de vizitare.
Calendarul mural de perete, publicaţie comună pentru multe
instituţii prestigioase din toate domeniile, este unul din instrumentele şi
produsele publicate noi (ediţia 2015 şi 2016), de anticipare şi
programare a activităţilor, prin care am dorit să popularizăm
astronomia, să sporim prestigiul instituţiei şi, în sfârşit, să ajungem pe
un perete din locuinţele vizitatorilor noştri. Calendarul prezintă
obiectele şi fenomentele astronomice cele mai interesante ale fiecărei
luni, ilustrarea fiind explicată sugestiv, cu o terminologie accesibilă.
Începând cu 1 ianuarie 2016, tichetele de acces (bilet întreg - 8
lei, bilet redus - 4 lei şi biletul pentru acces gratuit) la Complexul
Astronomic Baia Mare au fost personalizate, la funcţia de fiscalizare a
accesului adăugându-se cea de publicaţie: astfel, tichetul de 8 lei este de
fapt un pliant general în format A4, cel de 4 lei este o vedere sau carte
poştală ilustrată, iar tichetul de acces gratuit este un calendar. Acest
demers reprezintă un efort de accesibilizare şi unul financiar,
deopotrivă - însă permite păstrarea datelor de contact şi continuarea
comunicării cu vizitatorii în mediul online, generând un interes sporit
din partea acestora.
Metoda multiplicării sau a revalorificării cu adăugare a unui
produs cultural şi ştiinţific reprezintă una dintre liniile directoare ale
'Gabriela Bemardi, "Communicating Astronomy to Children in Unconventional
Locations", p. I O în revista CAP journal - Communicating Astronomy with the
Public, Issue 20, August 2016- editat de IAU, accesibil şi la www.capjoumal.org.
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dezvoltării

tematice a ofertei Complexului Astronomic Baia Mare.
Sectorul expoziţional Digitarium, al expoziţiilor digitale multimedia
reprezintă un exemplu edificator în sensul multiplicării rezultatelor
unui proiect.
Expoziţia "Constelaţii Româneşti Tradiţionale'', prima
expoziţie digitală multimedia din România, angajată ca expoziţie
permanentă a fost realizată în anul 2012 ca rezultat al unui proiect cofinanţat de A.F.C.N, cuprinzând 9 exponate virtuale, dezvoltată în 2013
prin adăugarea altor exponate virtuale (totalizând 39 de constelaţii
româneşti tradiţionale), proiect realizat cu sprijinul aceluiaşi finanţator
cultural naţional, iar în 2016, după etape succesive de accesibilizare
(ghidaj audio disponibil în limbile engleză, norvegiană, maghiară,
ucraineană, fişe tipărite şi catalog de sală printat al exponatelor), sub
9
forma proiectului "Cerul în Mâinile Tale" , această expoziţie digitală,
cu exponate virtuale a devenit accesibilă publicului nevăzător, prin fişe
tactile, conţinut audio de suspensie, în cadrul unei colaborări excelente
cu Asociaţia Nevăzătorilor din România, filiala Baia Mare şi Asociaţia
de voluntari Team for Youth. Această expoziţie, în toate variantele ei,
este disponibilă şi pe site-ul www.crt-ro.com, dar şi pe un Channel
Youtube dedicat.
Din aceeaşi categorie face parte şi programul educaţional
10
"ASTROMANIA" , ajuns în 2016 la a doua ediţie şi care este o
dezvoltare a activităţilor iniţiale ale Astroclubului de la planetariu,
activităţi demarate cu cinci ani în urmă şi care, prin evoluţia lor, au
permis perfecţionarea şi diversificarea activităţilor educaţionale ş1
11

"Cerul în Mâinile Tale'', proiect în desfăşurare - anul 2016 - cofinanţat de
Fondului Cultural Naţional, cu expoziţii tactile itinerate la muzee din
Cluj Napoca, Craiova, Galaţi, Suceava, Bârlad, Constanţa - însoţită de un preţios
"Manual pentru Muzeografi - ce conţine instrumentele de lucru cu persoanele ce au
dizabilităţi de vedere şi tehnici de implementare expoziţională a conţinutului".
Manager proiect: Liţe Mircea. În echipa de proiect: Ovidiu Ignat, Ciprian Crişan,
Maria Pascu.
'°Ciprian Crişan, "Astromania - curs intensiv de iniţiere în astronomie - într-un
program educaţional de vacanţă", p. 65, în "Marketingul şi educaţia în muzee",
Editura "Astra-Museum", Sibiu, 2015
"Oana Dulf, 6 iulie 2016, http://maramedia.ro/reportajul-zilei-a-inceput-astromaniaun-program-special-de-vacan-a-pentru-copi i
9

Administraţia
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recreative. Oferta de

zonă creativă şi recreativă, completată

printr-o
de abordare a cunoştinţelor teoretice şi
practice din domeniul astronomiei, prin joacă, mişcare şi comentarea
liberă a unor micro-documentare tematice, a răspuns unei incidenţe
globale de actualitate în sensul dezvoltării unei conştiinţe cosmice, ca
urmare a descoperirilor ştiinţifice extraordinare din acest domeniu şi
proiectarea în viitor - în sistemul solar şi chiar mai departe - a
•
••
12
expansmnn umane .
Desigur că PR-ul pentru o instituţie de popularizare a ştiinţei,
13
mai cu seamă pentru astronomie, nu este foarte simplu • Există bariere
lingvistice, praguri complicate de abstractizare sau conceptualizare a
unor realităţi şi fenomene ce ţin de mecanica cerească, vastitatea sau
diversitatea tipologică a economiei universului, însă aproape orice
disciplină, din orice domeniu, care oferă modalităţi de valorificare a
cercetării prin expresii muzeale, prezintă dificultăţi asemănătoare. În
plus, patrimoniul de care ne ocupăm, patrimoniul "universal'',
cuprinde stele, planete, constelaţii, nebuloase, galaxii, superstructuri
cosmice, care sunt situate la mii, zeci de mii sau chiar milioane de ani
lumină depărtare; aşadar obiecte intangibile material, cele mai multe
imposibil de observat direct. De aceea, soluţia identificată este
personalizarea extremă a discursului şi ghidajului în funcţie de tipul sau
microtipul de public prezent şi demonstraţia, ca tehnică de recurs.
Activitatea specifică de bază în cadrul instituţiei noastre este
ghidajul în cupola planetariului unde, sub forma unor demonstraţii, sunt
simulate prin proiecţii vizuale şi de motricitate, mişcările aparente de pe
bolta cerească, simularea unor fenomene cereşti, evidenţierea stelelor
principale şi a constelaţiilor, precum şi a obiectelor din adâncime,
vizibile cu ochiul liber sau cu tehnică optică, demonstrarea efectului de
perspectivă, prezentarea unor comete şi evoluţia lor, prezentarea
planetelor şi a mişcărilor proprii în raport cu Soarele din perspectiva de
observatori tereştri sau, schimbând perspectiva, din orice punct din
sistemul solar, prezentarea fazelor lunare ş.a.m.d.
metodă interactivă şi aplicativă

"Hubba A. Sas. I, Introducere în astronomie, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare,
2008,p. 317
13
Rodica Silvia Pop, Accesul publicului larg la patrimoniul cultural muzeal, Editura
Ceconi, Baia Mare, 2016, p. 186.
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14

Ghidajul în cupola planetariului cuprinde mai multe perspective de
comprehensiune, fiind unul dinamic şi interactiv, solicitând
participarea publicului, având o scenografie clar conturată, adaptată
tipului de public prezent, având o serie de ancore - coloană sonoră cu
muzică "spaţială" adecvată şi sunete din natură, o anumită cadenţă a
secvenţelor inductive de mişcare şi pasaje de comunicare interactivă cu
publicul - menite să reţină atenţia asupra elementelor considerate
esenţiale şi să suscite curiozitatea publicului pe mai departe.
15
Planetariul , dincolo de denumirea unei instituţii, este chiar
echipamentul tehnic ce realizează în cupolă simularea proiectată a unui
cer artificial, dinamic sau static, iar Complexul Astronomic Baia Mare
deţine cel mai modern asemenea proiector stelar din România şi din
Europa de Sud-Est. Ghidajul în cupola planetariului pentru publicul
larg şi segmentul şcolar gimnazial de public este o invitaţie la
"poveste", acest tipar de recepţie a informaţiilor fiind cel mai accesibil
şi mai plăcut.
Astronomia este o disciplină generoasă ca informaţie, atât în ce
priveşte propria istorie, de fapt istoria cunoaşterii şi înţelegerii
Universului, cât şi ca tipologie pragmatică, având mai multe etaje de
etalare şi decantare, printr-o prismă culturală: cunoaşterea cerului a
avut dintotdeauna un rol practic, de ghidare spaţială şi temporală, un rol
etic de transmisiune orală şi scrisă, prin intermediul poveştilor
constelaţiilor a unor instrucţiuni de moralitate personală şi publică, iar
în dimensiunea sa ştiinţifică, astronomia reprezintă un câmp de
experimentare şi aplicativitate a unor teorii şi formule din matematică şi
fizică • Toate aceste roluri sunt componente ale cunoaşterii şi
înţelegerii proprii şi ale mediului înconjurător. Astronomia a
reprezentat din totdeauna un efort de înţelegere şi interpretare a
Universului dintr-o perspectivă antropocentristă • Câteva asemenea
16

17

"Ioan Bob, Ovidiu Ignat, "Invitaţie la planetariu", p. 12- 14, - în broşura "19692009: 40 de ani de astronomie la Planetariul Baia Mare, Editura Eurotip, Baia Mare,
2009;
15
Ciprian Crişan, "Scurta istorie universală a planetariului de la începuturi şi până în
prezent", p.8 - în broşura "1969 - 2009: 40 de ani de astronomie la Planetariul Baia
Mare, Editura Eurotip, Baia Mare, 2009;
"'John Voisey, "Observable Univers", în revista online Universe Today, 08 septembrie
2015, www.universetoday.com
''https ://ro. wiki pedia. org/wiki/Antropocentrism
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atitudini antropocentriste care pot fi evaluate filozofic în cadrul
ghidajului sunt următoarele: "Este posibil ca Terra să fie singura
planetă din Univers pe care există viaţă"; "Specia umană este posibil să
fie singura specie inteligentă, autosuficientă, constructoare de
civilizaţie, de industrie şi unica specie din Univers care a păşit în
spaţiul cosmic"" "Este aproape imposibil să admitem că viaţa pe Terra
şi specia umană au evoluat pornind de la viaţa primordială
microbiană. "; "O parte a comunităţii ştiinţifice recuză acţiunea umană
ca motiv al încălzirii globale a planetei"; "Sfârşitul Lumii este
aproape"" "Astrologia este mai importantă decât astronomia, pentru
că astrologia determină influenţa Universului asupra destinului uman,
pe când astronomia studiază dinamica cosmosului fără raportare
directă la om ", "Dumnezeu a creat Pământul pentru om, o scenă a
luptei eterne dintre bine şi rău, cu substratul liberului arbitru",
"Universul este infinit, static, mereu egal dintotdeauna pentru
totdeauna vs. Universul este finit, dinamic, în expansiune, înainte
vreme creat sau apărut din ceva, o singularitate, ce scapă oricărei
18
analize" etc.
Există o aplicaţie accesibilă doar online, aparent actualizată la
zi, în ce priveşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice - "Scale of the
19
Universe" , care permite o imersiune infografică interactivă de la
dimensiunea relativă a corpului uman, atât spre Universul microscopic,
cât şi către Universul macroscopic, până la margine Universului
cunoscut. Aşa încât, Universul nu este ceva dincolo de noi, ci ceva care
conţine totul. Avem tendinţa de a considera planeta noastră ca fiind o
oază în imensitatea cosmică. Astronomia, la nivel macrocosmic, are
acelaşi rol pe care biologia îl are la nivel microcosmic. Poate chiar mai
mult. Dacă la prima vedere astronomia pare un domeniu exogen,
desprins de actualitatea existenţei cotidiene, în realitate, dacă avem în
vedere istoria descoperirii universului, cuprinde atitudini şi interpretări
ale condiţiei umane în raport cu Universul. Antropologia pare să
subscrie unui sistem ontologic geocentric, iar astronomia unui sistem

"Mortimer J. Adler, The Difference of Man and the Difference lt Makes, (New
York, Fordham University Press, 1993), p.264.
'°Cary Huang, 2012, http://htwins.net/scale2/
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heliocentric. De fapt, graniţele sunt foarte subţiri datorită perspectivei
spaţiale, a poziţiei de observatori de pe Terra pe care o avem în raport cu
cosmosul. Efectul de perspectivă care în astronomie are o importanţă
foarte mare (ex. putem vedea doar o anumită parte din Calea Lactee)
este acel element inductiv care, cel puţin filozofic, ne permite să cuplăm
antropologia cosmică şi etno-cosmologia, dintr-o perspectivă
transdisciplinară şi multiculturală - iar pentru publicul larg ghidajul
poate avea conotaţia unei impersiuni în istoria cunoaşterii universului
dintr-o asemenea ipostază specială.
Spectacolul de planetariu de la Complexul Astronomic Baia
Mare, cu ghidaj accesibil în limba română şi engleză, urmăreşte pe
parcursul demonstraţiilor astronomice, opţional şi câteva fire epice
ficţionale, din legendele greceşti, romane sau egiptene, care explică
rolul personajelor întruchipate de constelaţii în funcţie de tipul de
public care ne vizitează: Ursa Major şi Ursa Minor, povestea nimfei
Callisto şi a lui Arcas transformaţi de Zeus în constelaţii pentru ai
ascunde de furia Herei; Povestea Cassiopeiei, a Andromedei şi eroului
Perseu care o salvează pe cea din urmă din gura monstrului Cetus;
Legenda "Stelei Crăciunului", Legenda astronautului antic
extraterestru din Orion ca ascendent pentru civilizaţia egipteană,
Legenda argonauţilor aflaţi în căutarea lânii de aur, denumirile
alternative româneşti pentru unele constelaţii şi poveştile lor. Uneori,
ghidajul poate avea o conotaţie "militantă", ghidul atrăgând atenţia şi
realizând demonstraţia efectelor poluării luminoase, care afectează
nenumărate eco-sisteme, dar şi sistemul imunitar al omului. Relativ la
ghidaj, trebuie să remarc că acesta nu este perfect standardizat, ci
conţine o plajă informaţională a cărei prezentare este adaptată în funcţie
de ghid şi segmentul de public prezent.
Dată fiind şi implicarea directă, prin intermediul proiectului
20
pl@NETour , în dezvoltarea turismului ştiinţific, astronomic (ca nişă a
turismului regional), prin susţinerea şi monitorizarea unor unităţi
turistice sau educaţionale cu acces la câteva puncte libere de poluare
luminoasă din judeţul Maramureş şi darea în funcţiune a unui sector de
proiecţii video tematice 3D, activităţile instrumentate de către
"'HUSKROUA/1001/073, via http://www.huskroua-cbc.net/
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Complexul Astronomic Baia Mare se înscriu într-un palier cu o arie
complexă de acţiune.
De pildă, intenţia de auto-promovare ca şi instituţie
"prietenoasă" şi foarte accesibilă s-a manifestat prin organizarea unor
evenimente speciale, de tip campanie, cu participare masivă din partea
publicului în cadrul unor evenimente tematice cu acces gratuit precum:
"Ziua Pământului", "Ora Pământului", "Zilele Astronomiei",
"Săptămâna Astronomiei", "Zilele Constelaţiilor Româneşti
Tradiţionale", "Anul Internaţional al Astronomiei - 2009", Eclipsele
din anii 2015 şi 2016, "Noaptea Muzeelor" etc., evenimente conectate
21
cu conştientizarea asupra efectelor negative ale poluării luminoase ,
înţelegerea fenomenologiei încălzirii globale sau înţelegerea cerului
din perspectiva astronomiei populare.
Ca metode ca accesibilizare şi popularizare a astronomiei, din
perspectiva planetariului băimărean, enumerăm: excursiile şcolare şi
observaţiile tematice
în centrele planetour libere de poluare
luminoasă, punerea în scenă sau teatralizarea prezentărilor în cupolă
prin intermediul poveştilor şi a unor efecte speciale luminoase,
dezvoltarea aplicaţiei pentru infokiosk ca asistent virtual vizual şi audio
de vizitare, participarea gratuită la toate sesiunile de observaţii
astronomice cu telescopul de zi şi de noapte, colaborarea cu instituţii de
învăţământ pentru crearea şi susţinerea unor produse originale, precum
expoziţia concurs naţional "Universul Meu" şi expoziţia de machete
tridimensionale "Sistemul Solar - forme şi culori", activităţi
educaţionale speciale sau ad-hoc (jocuri sau activităţi creativ-recreative
oferite copiilor pentru mascarea timpului de aşteptare până la accesul în
cupola planetariului), personalizarea ghidajului pentru cei mici sau alte
categorii cu nevoi speciale, acces pentru persoane cu dizabilităţi, spaţiu
rezervat pentru scaune mobile şi expoziţie tactilă pentru nevăzători,
proliferare şi comunicare proprie prin intermediul reţelelor sociale,
comunicare cu publicul via internet prin articole de popularizare,
traduceri, informaţii, cicluri de articole explicative etc.

Ciprian Crişan, "Despre poluarea luminoasă în astronomie şi în viaţa cotidiană'', site
proiect planetour: http://planetour.ro/despre-poluarea-luminoasa-in-astronomie-siin-viata-cotidiana/
21
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În încheiere aş dori să formulez o concluzie pornind de la o
22
interogaţie: Ce fel de instituţie este un planetariu? Este un muzeu? Este
teatru? Este cinema? Este un simulator? Este acel ceva sau altceva ce
promite o experienţă cu totul specială şi spectaculoasă? Personal cred
că este puţin din fiecare. Activitatea cu publicul derulată în cupola
planetariului: "spectacolul de planetariu" sau "demonstraţie de
planetariu" ori "prezentarea de planetariu" sunt expresii, sintagme sau
locuţiuni, combinate care, nici una dintre ele, luată singură, nu poate
dezvălui substratul complex: o punere în scenă , o simulare spaţială şi
temporală. Lucrurile au devenit, în ultimii ani, chiar mai complicate în
ce priveşte definirea planetariului, pe măsura diversificării tipologiei
actuale a acestor echipamente de simulare - opto-mecanice simple,
opto-mecanice digitale, digitale cu afişare 180 grade, digitale fulldome, cinema dome, în format 2D, 3D şi 4D.
23

Activităţi educaţionale în preambul la
Noaptea Muzeelor 2016

Astromania II - În căutarea petelor solare

22

bttps://en.wikipedia.org/wiki/Planetarium
Stelele strălucesc precum diamantele. Planetele (planetos - în limba greacă
însemnând "ră tăcitori ") se înalţă şi coboară pe orbitele lor dezlănţuite. Lumina din
încăpere a dispărut. Ca prin magie, mii de luminiţe apar din catifeaua nopţii,
strălucind şi pâlpâind ca nişte diamante minuscule. Şoapte şi murmure de uimire se
aud atunci când stelele îşi încep spectacolul la planetariu. Vederea de aproape a
cerului înstelat ne umple cu emoţii şi vibraţie.(. ..)-via. zeiss. corn
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Căutăm planetariul pe Izi Travel - la
Noaptea Muzeelor

==-

Colaborare cu SARM Sighet Tranzitul planetei Mercur 2016

Colţul

impresiilor expoziţiei

Expoziţ i a concurs naţional
„Universul Meu" - ediţia a IV-a
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Expoziţia

pe scaune - Sistemul Solar 3d

În cupola planetariului „ . aşteptând
magia

Jocul de-a planetele - în preambul la
Noaptea Muzeelor 2016

Observaţii
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Astronomice - Pete Solare

Observaţii

astronomice la tranzitul planetei
Mercur - 2016

Prezentare Telescop gratuit pentru Şcoala
- centru educaţional planetou

Dumbraviţa

Schimb de roluri - un nevăzător ghidează
un văzător prin expoziţia CIMT 2016

Stăm la coadă ca să privim prin telescop la Noaptea Muzeelor 2016
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MEMO
marcarea elementelor memoriale din

oraşul Braşov

Lorena DOMocos·
The educational project entitled "MEMO- Branding the memorial elements
of the Braşov city", was developed by the "Casa Mureşenilor (The House of the
inhabitants in Mureş)" Museum of Braşov, during September - November 2015, and
aimed to diversify the tourist cultural offer of the Braşov city by associating the
historical monuments with cultural personalities that were then included on a newly
virtual printed map (30000 copies) addressed to the tourists and members ofthe local
community.
Keywords: map, historical monuments, Braşov, QR-code, personalities.
Braşovul este un oraş multicultural cu o istorie de peste opt
secole, cu un centru istoric relativ bine conservat, având peste 300 de
imobile clasate în patrimoniul cultural naţional. În ansamblul industriei
turismului din România, oraşul Braşov se situează pe locul trei ca
număr de turişti. Turiştii care stau mai mult de o zi vor să afle mai multe
informaţii despre monumentele istorice pe care le vizitează, nu doar
vechimea şi stilul arhitectonic, ci şi informaţii cu caracter memorial.
Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov promovează patrimoniul cultural
local şi naţional, popularizează valorile culturale locale, precum şi
personalităţile din oraş sau cele care au avut legătură cu Braşovul. În
acest context, în perioada septembrie-noiembrie 2015, muzeul,
împreună cu partenerii săi, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu"
Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, sau implicat în promovarea cu scop turistic a patrimoniului cultural
naţional prin derularea proiectului cultural „MEMO - marcarea
elementelor memoriale din oraşul Braşov", proiect cofinanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Scopul proiectului a fost diversificarea ofertei cultural turistice
a oraşului Braşov prin asocierea de monumente istorice cu personalităţi
culturale, care să fie incluse pe o hartă nouă tipărită şi virtuală adresată
turiştilor şi membrilor comunităţii locale, în contextul general al
nevoilor culturale ale acestora.

"conservator, Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov, Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25;
e-mail: lorenadomocos@yahoo.com
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Proiectul a avut ca obiectiv general promovarea patrimoniului
cultural naţional imobil şi mobil în vederea diversificării ofertei
turistice culturale din oraşul Braşov, iar ca obiective specifice am
urmărit cercetarea elementelor cu caracter memorial din oraşul Braşov
în vederea realizării unei baze de date, diversificarea instrumentelor de
promovare turistică a patrimoniului cultural naţional prin realizarea
unei hărţi tipărite şi virtuale, creşterea gradului de popularizare a
patrimoniului cultural naţional imobil şi mobil din oraşul Braşov, prin
distribuirea a 30000 de hărţi turistice şi promovarea unui site de internet
interactiv.
Proiectul s-a adresat turiştilor români şi străini, comunităţii
locale şi tour-operatorilor care au intrat în posesia hărţii turistice
precum şi celor care accesează site-ul interactiv www.memo-braşov.ro.
Un istoric şi un documentarist au cercetat documentele din
arhive cu privire la monumentele şi personalităţile care urmau a fi
marcate în harta de promovare turistică şi au fumizat baza de date
echipei de proiect, inclusiv biografiile personalităţilor. Aceasta a
selectat 32 de monumente istorice din centrul vechi al oraşului Braşov.
Harta tipărită reprezintă străzile din centrul vechi al oraşului
Braşov în care sunt marcate monumentele alese prin fotografii ale
faţadelor, iar pe verso cuprinde adresa, datarea şi imaginea fiecărui
monument, fotografia personalităţii care are legătură cu imobilul şi o
scurtă biografie a acesteia. Harta a fost tipărită în 30000 de exemplare:
15000 în limba română, 5000 în limba engleză, 5000 în limba germană
şi 5000 în limba franceză.
Harta propune astfel un nou circuit turistic cultural care
cuprinde 32 de monumente istorice din centrul vechi al oraşului Braşov,
precum şi informaţii cu caracter memorial despre personalităţile care au
locuit în ele şi care au avut mari merite în istoria şi viaţa culturală a
oraşului: Şt. O. Iosif, George Bariţiu, Emil Cioran, Sextil Puşcariu,
Johannes Honterus, Hans Mattis Teutsch, Halasz Gyula, Alexandru
Vaida Voevod, Aprily Lajos, Lucian Blaga, Erich Jekelius, Johann
Martin Honigberger, Gheorghe şi Maria Baiulescu, Ştefan Baciu, Paul
Richter, Nicolae Teclu, Alexandru Ioan Cuza, Johann Gott, Apollonia
Hirscher, Andrei Mureşanu, Iacob Mureşianu, Jozsef Bem, Iosif al 11lea, Francisc al II-iea, Johannes Benkner, Cincinat Pavelescu, George
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Dima, Nicolae Ciurcu, Ioan Barac, Matei Corvin, Karl Einschenk,
Valeria şi Nicolae Căliman, Gheorghe Nica.
Aceste informaţii sunt date publicităţii şi prin intermediul siteului de internet www.memo-brasov.ro, site care cuprinde harta virtuală
ce poate fi accesată de orice utilizator al internetului.
Ca o metodă alternativă de promovare a patrimoniului cultural
naţional, reprezentat de personalităţi şi clădirile prin care au trecut în
Braşov, pe o parte din imobilele vizate de proiect au fost amplasate
coduri cu răspuns rapid (QR-code) care permit accesul rapid al turiştilor
la harta virtuală mai sus menţionată.
Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov, Biblioteca Judeţeană
„George Bariţiu" Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Braşov au diseminat informaţii despre proiect, hartă şi site în
cadrul unei sesiuni de informare publică cu operatorii turistici, urmată
de o conferinţă de presă.
Harta a fost şi continuă să fie distribuită gratuit turiştilor şi
comunităţii locale prin intermediul punctelor de informare turistică,
agenţii de turism, muzee, unităţi de cazare. În perioada noiembrie 2015septembrie 2016, au fost distribuite două treimi din numărul total de
hărţi.

Ca urmare a implementării proiectului, Muzeul „Casa
Mureşenilor" şi-a îndeplinit misiunea de cercetare şi valorificare a
patrimoniului memorial, turiştii îşi diversifică cunoştinţele prin
vizitarea de noi obiective culturale, altele decât cele consacrate,
membrii comunităţii locale îşi dezvoltă conştiinţa identitară.
Distribuirea gratuită a hărţilor asigură accesul la turismul cultural a
tuturor categoriilor de turişti. Ghizii şi operatorii turistici au acces la
informaţii certificate cu privire la valori patrimoniale regionale, la noi
obiective cu potenţial turistic şi au şi instrumentarul adecvat în vederea
diseminării cunoştiinţelor dobândite. Gradul ridicat de accesibilitate la
obiectivele turistice propuse în hartă (tipărită şi virtuală) şi QR-codurile
vor influenţa, pe termen mediu şi lung, în mod pozitiv, calitatea
experienţei turistice de vizitare a oraşului Braşov, acest lucru fiind o
dovadă a succesului acestui proiect.
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Olimpiada

„Meşteşuguri

artistice

tradiţionale".

Educaţie şi moştenire culturală

Elena GĂVAN"
Motto: A instrui - şi mai ales a educa - înseamnă a integra pe
copil în neamul din care.face parte (Simion Mehedinţi, 1902).
Starting from 1983, the ASTRA Museum holds a broad program of
safeguarding the national cultural values whose aim is to perpetuate and promote the
traditional artistic crafts. One of the main actions developed within this project was
the "Traditional Artistic Craftsmanship" National Contest which aims to promote the
traditional artistic crafts among the teenagers, educate and make them aware of the
everlasting values ofthe folk culture and civilization.
Keywords: craft; tradition; skill; observation; leaming; exhibition; demonstration;
interactivity; contest.

Rolul educativ al muzeelor a fost şi este recunoscut şi asumat de
toate instituţiile de profil. Diferenţa între a fost şi este decurge astăzi din
nevoia schimbării percepţiei generale că muzeul este doar un loc
educativ, el este mult mai mult, este un loc de învăţare care răspunde
nevoilor şi intereselor vizitatorilor, în mod particular şi al societăţii, în
mod general.
Muzeul ASTRA desfăşoară pe lângă activităţile de prezervare,
îmbogăţire şi cercetare ştiinţifică a colecţiilor etnografice şi o intensă
activitate de salvgardare a meşteşugurilor artistice tradiţionale, punând
accent pe educarea generaţiei tinere în spiritul tradiţiei prin învăţare.
În anul 1983, Muzeul ASTRA organiza pentru prima dată
Târgul creatorilor populari din România, manifestare care a
demonstrat existenţa a numeroşi tineri cu abilităţi şi dorinţă de învăţare
a diverselor meşteşuguri tradiţionale, practicate încă şi în familie. Ca
urmare, în anul 1992 Muzeul ASTRA organiza, în premieră naţională,
Târgul copiilor meşteşugari din România, târg dedicat celor mai mici
meşteri, şi astfel, un prim pas în demersul promovării meşteşugurilor
artistice tradiţionale în rândul tinerei generaţii. Pentru atingerea
scopului propus
"muzeograf, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu/ Muzeul Civilizaţiei
e-mail: elena.gavan@muzeulastra.com

Tradiţionale ASTRA;
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era nevoie de implicarea instituţiilor şi autorităţilor şcolare. Astfel, în
urma demersurilor întreprinse de Muzeul ASTRA în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în anul 1996 Ministerul Educaţiei
aproba cuprinderea târgului în calendarul activităţilor extraşcolare şi
transformarea lui în Olimpiadă.
Olimpiada "Meşteşuguri artistice tradiţionale" este şi astăzi
organizată în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu şi se
adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, care se manifestă,
prin instrucţia şi educaţia primite în familie sau la şcoală, ca adevăraţi
creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meşteşugului
2
tradiţional din satul de origine •
Competiţia este concepută şi aplicată asemenea unui concurs de
talie naţională, cu două mari etape organizatorice, judeţeană şi
1

naţională, şi urmăreşte:

- promovarea valorilor autentice de

artă populară

la categoriile de

vârstă şcolară;

- revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale;
- educarea celor mai diverse categorii de public în spiritul respingerii
kitsch-ului;
- dobândirea sentimentului identităţii cultural-naţionale a generaţiilor
tinere;
- stimularea integrării tinerilor creatori în cultura europeană/
extraeuropeană prin contacte directe cu colegii din ţările
europene/ extraeuropene.
Faza judeţeană se desfăşoară la nivelul fiecărui judeţ în parte,
fiind coordonată de către Inspectoratul Şcolar local. Regulamentul
stipulează participarea unui număr limitat I nelimitat de elevi pentru
unul din meşteşugurile tradiţionale: olărit, împletit, ţesut, cusut,
croşetat, brodat, brodat cu mărgele, confecţionat podoabe, cojocărit,
curelărit, confecţionat măşti, prelucrare artistică a lemnului, sculptură
lemn, confecţionat mobilier, mobilier pictat, prelucrare sau decorare a

'Proiect cofinanţat în anii 2011, 2012, 2014 şi 2016 de către Administraţia Fondului
Cultural National.
'Regulame~tul Olimpiadei a fost elaborat de Muzeul ASTRA în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu în anul 1996.
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metalului, osului sau cornului, confecţionat instrumente muzicale,
pictat icoane pe lemn, sticlă sau piatră, pictură naivă, icoane de vatră,
metaloplastie, încondeiat ouă, potcovit ouă, împletit fibre vegetale.
Lucrările prezentate pentru concurs trebuie să respecte tradiţia locală a
genului practicat dar, în acelaşi timp, să lase loc exprimării talentului şi
creaţiei proprii participantului, respectând spiritul original al tradiţiei.
Faza naţională se desfăşoară în cadrul feeric al Muzeului
Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA. An de an, micii meşteşugari
transformă gospodăriile Muzeului în aer liber, din simple unităţi
muzeale în ateliere de creaţie. Pentru atingerea obiectivelor propuse în
ultimii ani concursul s-a desfăşurat concomitent în două locaţii: Muzeul
în aer liber şi centrul oraşului Sibiu, la sediul Muzeului ASTRA din
Piaţa Mică, nr. 21.
Concursul constă în prezentarea unor produse brute care vor fi
realizate de micii meşteri (câştigători ai locurilor I la fazelor judeţene
din ţară) în timpul competiţiei. Concurentul trebuie să demonstreze că
posedă şi cunoştinţe temeinice legate de practicarea meşteşugului, că
stăpâneşte tehnicile de lucru privind confecţionarea, modelarea şi
decorarea artistică a produselor, conform tradiţiei. În ceea ce priveşte
meşteşugurile practicate, acestea reprezintă toate domeniile creaţiei
artistice tradiţionale: încondeiat ouă, pictat icoane pe sticlă şi pe lemn,
sculptat icoane pe lemn, confecţionat măşti, olărit, modelat ceramică,
ceramică figurativă, sculptură lemn, împletit fibre vegetale,
confecţionat jucării, ţesut, brodat, brodat cu mărgele, broderie pe piele,
cusături etc. În ceea ce priveste ţinuta, Regulamentul Olimpiadei
prevede, imperativ, obligativitatea participării fiecărui elev olimpic în
portul popular original, autentic, specific satului/zonei de origine.
Jurizarea este asigurată de către o comisie constituită din specialişti teoreticieni şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, coordonată de un
expert în patrimoniu imaterial. Criteriile de evaluare sunt: modul de
prezentare, respectarea tradiţiei, tehnica de lucru, calitatea obiectelor
expuse, demostraţiile practice, personalitatea copilului.
Olimpiada este o experienţă unică • Timp de o săptămână,
3

ms., Arhiva Muzeului ASTRA, D II b, D III; Elena Găvan, Caiet de amintiri.
Olimpiada Naţională „ Meşteşuguri artistice tradiţionale", Editura „ASTRA
Museum", Sibiu, 2010.
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concurenţii comunică

ceea ce ştiu şi se prezintă pe ei înşişi prin ceea ce
fac. Prin fiecare gest, prin fiecare obiect săvârşit, copiii ne pun în faţa
realităţii supravieţuirii culturii şi artei populare, făcându-ne pe noi
ceilalţi să regăsim, pentru o clipă, satul nealterat al copilăriei. Pentru
aceasta, privitorul trebuie să reflecteze, pornind de la lucrurile gata
confecţionate, expuse pe panourile cu tentă expoziţională şi continuând
cu procesul formării, ce se desfăşoară în imediata apropiere.
Spectacolul este interactiv, micii meşteşugari se transformă în
mari instructori pentru vizitatorii de orice vârstă, dornici să îşi exerseze
îndemânarea în cadrul atelierelor iniţiate de ţesut, olărit, sculptură
lemn, os sau piatră, pictat etc. S-a observat de-a lungul timpului că
publicul nu depăşeşte întotdeauna stadiul de simplu observator al
mâinilor dibace, care făuresc, cu trudă şi pasiune, o trăistuţă,
încondeiază unui ou, sculptează o lingură în lemn de brad, împletesc un
zgărdan sau pictează o icoană, însă atunci când timiditatea lasă loc
pasiunii şi dorinţei de a învăţa, micii vizitatori devin atât de pasionaţi
încât, în anii viitori, au devenit ei înşişi olimpici.
Considerăm că în cei 21 de ani care au trecut, Olimpiada a reuşit
să se impună în sfera manifestărilor cultural - naţionale şi să creeze
reale posibilităţi de promovare a valorilor autentice de artă populară la
toate categoriile de public, să formeze - în special pentru copii - un cadru
4
real de percepere a fenomenului etnografic •
În ceea ce priveşte reprezentarea regională, am constatat de-a
lungul timpului o schimbare de percepţie şi atitudine a zonelor urbane.
Dacă în perioada anilor 1992-1996 era mai mare deschiderea şi
5
prezenţa zonelor rurale , după anul 1996, centrele urbane devin tot mai
interesate, acest lucru implicând prezenţa, în număr tot mai mare, a
structurilor şcolare, de la cluburi ale elevilor până la şcoli generale şi
colegii naţionale.
Acest fapt a influenţat şi reprezentarea diverselor meşteşuguri
tradiţionale din cadrul concursului6. Explicaţia constă în faptul că
'ms., Arhiva Muzeului ASTRA, D III, nr.1-4; DII b, nr. 5-18.
'Regulamentul de participare la Târgul copiilor meşteşugari se adresa în mod direct
zonelor rurale. ms., Arhiva Muzeului ASTRA, D III, nr. I.
6
De exemplu şi ediţia din anul 2016 a înregistrat ca cel mai reprezentat meşteşug, din
punct de vedere cantitativ, fiind cel al icoanelor pictate pe sticlă (34 elevi), urmat de
încondeiat ouă (16 elevi), prelucrare lemn (12 elevi) şi pictat icoane pe lemn (11
elevi).
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unele meşteşuguri, precum cel al picturii icoanelor, pare mult mai
accesibil de transmis la nivel urban, astfel a devenit un fel de modă am
putea spune; pe de altă parte, în cazul altor meşteşuguri tradiţionale,
practicate mai ales în mediul rural, absenţa unuia dintre poli: membru
familie practicant sau cunoscător/ profesor/ instructor sau elev/
învăţăcel şi nu în ultimul rând, problemele de ordin economico-social.
Cu certitudine, ediţie de ediţie, micii meşteşugari au tăcut
dovada unor calităţi artistice şi tehnice excepţionale, de îndemânare şi
rafinament estetic, demonstrând că numai păstrând tradiţia putem inova
ŞI crea.
La final de Olimpiadă, drumul micilor meşteri continuă prin
prezenţa la marile târguri de profil naţionale şi internaţionale; fie devin
ei înşişi profesori instructori pentru viitori olimpici; fie urmează
cursurile unor facultăţi de profil devenind specialişti în domeniul
etnologiei, antropologiei sau restaurări{
Prin organizarea Olimpiadei „ Meşteşuguri artistice
tradiţionale" încercăm să atragem atenţia asupra nevoii urgente de
cultivare, la nivel naţional, a unui program de revitalizare a
meşteşugurilor artistice tradiţionale şi de sprijin al meşterilor/
profesorilor care, cu pasiune, se mai apleacă asupra perpetuării
acestora, în condiţiile în care în satele noastre mai există persoane cu
suflet mare dispuse să ne ofere disponibilitatea şi cunoaşterea lor.
Unul dintre proiectele Muzeului ASTRA vizează organizarea
unei Olimpiade care să depăşească graniţele României, în vederea
stimulării tinerilor creatori de a cunoaşte, accepta şi respecta culturile
altor popoare. Începând cu anul 2007, eforturile organizatorilor s-au
orientat spre atingerea acestui deziderat şi s-au concretizat la ultimele
ediţii în care, alături de elevii români, au participat şi elevi/ specialişti
din Republica Moldova, Republica Bulgaria, Federaţia Rusă ŞI
Republica Populară Chineză.

'Menţionăm pe: Rodica Ispas, Avrig-Sibiu profesor instructor; Mihaela Gâţă, Sălişte

Sibiu, profesor instructor; Ionuţ Smarandache, Craiova-Dolj, profesor instructor;
Cristina Dăneasa, Deva-Hunedoara, restaurator şi profesor instructor şi lista ar putea
continua.
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Muzeul ASTRA a reuşit prin Olimpiada „Meş teşuguri artistice
8
tradiţionale " , şi ulterior, prin programul educaţional, să devină un
puternic aliat al şcolii în dezvoltarea sensibilităţii estetice la copii, a
dezvoltării aptitudinilor de creaţie , a cunoaşterii identităţii noastre
etno-culturale.

Olimpiada
"Meşteş uguri

artistice

tradi ţion a le'', ediţia

XXI, 2016. Festivitatea
de închidere.

Olimpiada
artistice

"Meşte ş uguri

tradiţionale", ediţia

XXI, 2016.

În anul 2005, Muzeul ASTRA a obţinut Premiul special al Ministerului Culturii şi
Cultelor, împreună cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO, pentru
programul Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale", derulată în
anul2004.
8
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Olimpiada "Meşteşuguri artistice tradiţionale",
Interactivitate. Grup judeţul Dolj .

ediţia

XXI, 2016.

Olimpiada "Me şteş uguri artistice tradiţionale '', ediţia XX, 2015.
Grup judeţul Harghita .
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Marketing

şi

comunicare în

instituţiile

muzeale

Clarisa IORDACHE*
Museums are entities which need special attention ifthey wish to obtain the
proper appreciation of their promoted products. Thus, the role of the marketing and
communication department is essential as this thesis indicates the steps that have tobe
taken by this department so that the fundamental functions of the museum could be
accomplished and appreciated by the public.
Keywords: Museums, campaigns, marketing, PR, communication, freelancers,
extemalization, services

Muzeele sunt entităţi culturale care au nevoie de o atenţie aparte
atunci când produsele pe care le promovează trebuie să ajungă să fie
apreciate de publicul ţintă. Rolul unui departament de marketing şi
comunicare într-o astfel de instituţie este unul esenţial. Fără o campanie
potrivită de marketing, muzeul are şanse foarte mici să ajungă la acele
corzi sensibile ale publicului pe care şi-l doreşte. Iar fără o comunicare
eficientă, fără o promovare intensă care reiese dintr-o campanie de PR,
produsele muzeale rămân, în cel mai bun caz, bunuri de patrimoniu sau
evenimente culturale care există şi se desfăşoară numai în spatele
vitrinelor sau sălilor muzeului, fără să fie apreciate de publicul ţintă. De
ce este vital pentru un muzeu să realizeze o comunicare potrivită şi cât
mai extinsă? Pentru ca acel muzeu să îşi îndeplinească principalele
roluri ale sale: de a educa, de a păstra memoria culturală a unui loc şi de
a o menţine vie în mentalul colectiv. Dar, pentru aceasta, transparenţa,
conştientizarea în rândul publicului vizat, precum şi trezirea interesului
trebuie realizate după planuri bine întocmite, nu de către muzeografi,
conservatori sau restauratori ci, de către specialişti de marketing şi PR.
De cele mai multe ori, muzeele nu îşi permit un departament
distinct de marketing, cu atât mai puţin unul de relaţii publice. În ceea ce
priveşte muzeele mici, lucrurile sunt şi mai grave pentru că, de cele mai
multe ori, rolul de PR le revine, pe rând, managerilor, muzeografilor,
supraveghetorilor, secretarei, ba chiar şi personalului de la serviciile de
pază şi curăţenie. Însă, oare aşa se realizează scopurile comunicative
ale unei astfel de instituţii? Cât public poate atrage o astfel de practică?
'PR Muzeul Municipal Curtea de Argeş Jurnalist Specialist Valorificarea
Patrimoniului Cultural- Istoric ,email: clarisa.iordache@gmail.com
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Câtă

expunere are acest muzeu în condiţiile în care niciunul din
acei care formează personalul muzeal nu este certificat în calitate de
specialist de relaţii publice? Ce fel de comunicare are, în acest sens, un
astfel de muzeu şi, mai mult, ce şanse de supravieţuire, până la urmă?
Dacă legislaţia în domeniu limitează drastic accesul muzeelor
la serviciile unor astfel de specialişti, o formă de externalizare a acestor
servicii este, mai degrabă, binevenită. Unele muzee de provincie au
înţeles necesitatea colaborării cu specialişti în comunicare, iar
rezultatele în ceea ce priveşte numărul de vizitatori sunt impresionante.
Paşii

unei campanii de marketing:
Pentru orice tip de produs sau instituţie, paşii de mai jos sunt
absolut necesari pentru definirea corectă a procesului de comunicare
ulterior. Astfel, muzeul trebuie:
- să analizeze obiectivele pe care le vizează, resursele de care
dispune (atât materiale, cât şi umane), să îşi definească publicul căruia
se adresează. Analiza trebuie să identifice resursele şi capacităţile
muzeului, precum şi imaginea acestuia în mentalul colectiv, dar şi
competiţia (muzeul concurează cu orice fel de ofertă alternativă pentru
timpul liber al omului), clienţii, furnizorii, media şi alţi stakehold-eri;
- să planifice obiectivele analizate, să stabilească ce canale de
comunicare foloseşte, mesajele şi crearea lor, precum şi tipul acestora,
resursele şi responsabilii, testarea mesajelor (luându-se în calcul mai
multe tipuri de mesaje pe diferite segmente de public ţintă), reviziurea
mesajelor şi a campaniei (în funcţie de rezultatele testării se vor revizui
materialele de comunicare, bugetul şi resursele umane implicate);
- să implementeze şi să măsoare impactul campaniilor de
marketing şi comunicare.
Odată cu demararea implementării planului de marketing
începe şi măsurarea rezultatelor. Şi cum acesta nu trebuie implementat
în orb este necesar ca muzeul să ceară şşi să primească un feedback în
urma acestei implemnetări, să interacţioneze cu publicul său ţintă şi să
îşi adapteze mesajele şi canalele de comunicare în funcţie de rezultatul
feedback-ului.
Cu toţi aceşti paşi îndepliniţi, muzeul poate pomi acum la
desfăşurarea campaniei de comunicare.
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Dar, înainte de toate este necesar să vedem care sunt cei cinci
paşi pe care un muzeu de provincie se cuvine să îi ia în calcul în procesul
1
de comunicare •
- Produsul. Ce anume oferă muzeul? Un spaţiu cultural, acces
la patrimoniul cultural pe care îl adăposteşte, servicii educaţionale, de
informare şi culturale pentru public, colecţii, programe publice, un
spaţiu de socializare, magazin de suveniruri.
-Preţ. Ce anume se taxează? Informaţia, conservarea
colecţiilor, pregătirea staff-ului, accesul la activităţile educaţionale? Şi,
cât de bine reflectă preţul toate acestea? Este unul corect?
- Locaţia. Accesibilitate, facilităţi de petrecere a timpului liber,
facilităţi pentru copii, restaurant, ceainărie, parcare, etc.
- Promovare. Cum informează muzeul publicul, cum încearcă
să influenţeze atitudinea şi comportamentul acestuia?
-Oamenii. Management, personal, sponsori, cunoscuţi,
voluntari. Care este pregătirea fiecăruia în procesul de comunicare şi
cum pot influenţa fiecare dintre ei acest proces, mai ales în ceea ce
priveşte educaţia prin informaţie şi distracţie a publicului?
Analiză swot
-Puncte tari + puncte slabe: chestiuni interne care
influenţează capacitatea muzeului de a-şi îndeplini obiectivele în
procesul de comunicare: nivelul de instruire al personalului, facilităţile
puse la dispoziţie de muzeu, distribuţia fondurilor.
-Oportunităţi şi ameninţări: influenţe externe precum
fondurile (muzeele depind de bugetele alocate de consiliile
locale/judeţene primării, ministere), competiţia (acolo unde există),
factorul demografic în continuă schimbare.
-Ce anume se promovează? Care sunt modalităţile de
promovare? Cum întâmpinăm nevoile publicului: printr-o expoziţie
nouă, programe publice, un program educaţional targetat pe segmente
de public, expoziţii blockbuster, reviste culturale, etc.

'L. Kelley, Measuring the impact ofmuseums on their communities: The role of
the 21 st Century Museum, www.intercom.museum/documents/l-2Kelly.pdf,
22.05.2016.
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- Atingerea numărului anticipat de vizitatori. Odată ce este
identificat publicul ţintă, informaţia poate fi împachetată într-un mod
accesibil acestuia. Un anume tip de comunicare, cât se poate de elevată,
se va folosi pentru şcoli, de exemplu, în vreme ce, pentru publicul larg
va fi folosit un cu totul alt limbaj, accesibil şi prietenos.
O campanie de marketing şi comunicare va trebui să ţină seama
de această analiză pentru o comunicare eficientă. Scopul este, în final,
atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, iar rolul unei campanii
este tocmai acela de a conferi o imagine pozitivă, de clădire a
conştientizării publicului ţintă şi suportului acestuia prin vizitarea
muzeului şi alte activităţi specifice. Fiecare dintre răspunsurile la paşii
analizei SWOT atrage după sine o structură detaliată care va conduce,
în final, la o campanie de relaţii publice orientată spre nevoi şi obiective
şi care va putea fi implementată cu uşurinţă.
În ceea ce priveşte campania de comunicare, ea se va structura
în funcţie de felul de publicitate la care muzeul are acces. O astfel de
campanie creează imagini, identităţi, branduri muzeale şi comunităţi pe
care le deserveşte în final. Astfel, oferta culturală, în loc să fie pentru
oricine, se orientează către focus grupuri pe care le va fideliza prin
strategii de marketing şi PR, prin evenimente orientate către nevoile şi
cerinţele acestora. În primul rând, obiectul campaniei de relaţii publice
este orientat către comunitatea locală, apoi către turişti şi, în ultimul
rând, către muzeu ca o destinaţie culturală.
Pe de o parte, publicitatea neplătită, care este şi cel mai uşor de
implementat acolo unde nu există suficient buget pentru o campanie în
toată puterea cuvântului, va cuprinde: comunicate de presă, comunicate
de informare, newsletter-e, publicitate pe website-ul muzeului, precum
şi pe reţelele de socializare.
Publicitatea plătită este o formă de comunicare pe care
specialistul de relaţii publice o are în vedere în realizarea unei campanii.
Şi aici intervine abilitatea acestuia de a nu expune o activitate muzeală
ci, mai ales, de a prezenta propria imagine a muzeului, în termeni cât
mai atractivi şi orientată către nevoile publicului.
Astfel, cea mai eficientă metodă este publicitatea în presa scrisă deşi este costisitoare - completată cu alte strategii de comunicare. De
asemenea, două criterii importante în formarea de mentalităţi prin
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publicitate sunt frecvenţa şi consecvenţa cu care apar materiale despre
muzeu, în presa scrisă, acestea fiind instrumentele cu care instituţia
poate opera pentru crearea conştientizării şi obişnuirii publicului cu
actele culturale.
Comunicarea pasivă
-Stradală: bannere, panouri afişe, fly-ere, roll-up-uri, dintre
care cele mai eficiente sunt bannerele şi panourile care creează păreri.
-Panouri mobile: semne pe autobuze şi taxiuri - realizate cu
costuri mari.
-Calendar muzeal trimis lunar tuturor partenerilor,
colaboratorilor şi instituţiilor afiliate (la fel ca şi newsletter-ele,
calendarul este eficient în fidelizarea publicului deja existent şi
menţinerea unei bune colaborări cu membrii.
Comunicarea directă
-Telefon, fax, email, invitaţii.
-Print-uri: pliante, broşuri, cataloage
-Radio: spoturi, emisiuni live, intervenţii telefonice pe posturile
locale, regionale şi posturile cu profil cultural
TELEVIZIUNEA: este o modalitate scumpă de a atrage
vizitatori însă, în comunităţile restrânse, se pot încheia contracte de
barter sau contracte cu sume destul de mici, iar beneficiul de imagine
este mai mult decât un câştig deoarece, posturile locale pot difuza
spoturi cu frecvenţă zilnică foarte mare. De asemenea, difuzarea unei
emisiuni sau a unei ştiri într-o zonă de prime time poate genera un aflux
de vizitatori important şi ajuta la conştientizarea faptului că în oraşul
respectiv există o instituţie culturală importantă care organizează
constant manifestări pentru locuitorii săi.
SOCIAL MEDIA. Aceste canale de comunicare sunt cele mai
la îndemână, nu implică resurse financiare foarte mari şi pot fi
adevărate mine de aur în ceea ce priveşte construirea unei imagini într-o
eră mult prea tehnologizată. De asemenea, reţelele de socializare sunt
instrumente gratuite cu impact enorm în ceea ce priveşte transmiterea
informaţiilor şi publicitatea aferentă produselor muzeale.
Campanie online
O campanie de relaţii publice porneşte, înainte de toate, de la
studiul şi analiza user-ilor, a preferinţelor lor şi a nevoilor lor în ceea ce
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priveşte

consumul cultural. Este necesar să ştim care sunt preferinţele
publicului pentru a construi tipul de mesaj adecvat, dacă dorim ca acest
public să se transforme (măcar o bună parte din el) dintr-unul virtual în
cel activ care chiar trece pragul muzeului.
După studierea acestor mecanisme şi alegerea unui mesaj
potrivit, campania de relaţii publice poate începe prin anunţarea
evenimentului, prin postarea de mesaje informative în grupuri ţintă,
obişnuirea target-ului cu evenimentul şi sintetizarea informaţiei până
în cele mai fine detalii. Pe durata evenimentului publicul va fi menţinut
informat cu postări de mesaje, fotografii şi chiar scurte filmuleţe din
cadrul evenimentului în aşa fel încât, cei care au accesat canalele media
specifice muzeului (pagini dedicate pe reţelele de socializare, websiteul, etc) mai târziu să poată fi câştigat prin valoarea informaţiei, nu atât
prin informaţia în sine.
Desigur că o astfel de campanie debutează cu mult înaintea
startului evenimentului, iar această planificare o realizează specialistul
2
de comunicare în colaborare strânsă cu cel de marketing •
Campanie televizată
Ca şi în cazul campaniei online, planul de campanie trebuie
realizat în colaborare cu departamentul de marketing, iar paşii acestuia
trebuie urmaţi întocmai. În ceea ce priveşte expoziţiile blockbuster de
exemplu, un astfel de plan trebuie întocmit şi implementat cu câteva
luni bune înainte de vernisajul evenimentului, iar mesajul ales va viza
întotdeauna categoriile de public cărora se adresează şi specificul
televiziuni lor, precum şi grila de programe în care va fi inserat.
Campania radio presupune folosirea de jingle-uri, ştiri,
emisiuni live, interviuri, în care, specialistul PR împreună cu
managerul, şeful de secţie sau muzeograful desemnat să ofere
informaţii legate de produsele muzeale care fac obiectul campaniei.
Campania stradală şi instituţională va include afişe, postere,
bannere, fly-ere, broşuri de prezentare amplasate în puncte cheie ale
oraşului şi la instituţiile colaboratoare. Informaţia va fi concisă şi va
include titlul, data evenimentului, ora, locaţia, numele autorilor, pagini
de reţele sociale şi titulatura muzeului.

8emard, Dagenais, Campania de Relaţii Publice, Ed. Polirom, 2003, p. 317
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Bugetul
De cele mai multe ori, bugetul este insuficient pentru asemenea
campanii. Drept urmare, o analiză a lui va fi urmată strict după cum
arătam în desfăşurătorul campaniei de marketing şi, în funcţie de
rapoartele bugetare stabilite în cadrul acesteia, se vor alege acele canale
media care au cel mai mare impact la public dar care sunt cel mai puţin
costisitoare. Mai mult, pentru muzeele de provincie, dar nu numai, un
specialist PR poate încheia contracte de barter cu diferite instituţii mass
media, contracte deosebit de avantajoase pentru muzeu.
Aşa arată o analiză a instrumentelor de marketing şi comunicare
pe care orice muzeu ar trebui să o ia în calcul pentru o promovare şi
expunere eficiente. Şi, cum de regulă muzeele nu au prevăzute în
organigramă posturi pentru asemenea specialişti, soluţia cea mai la
îndemână este ca ele să extemalizeze aceste servicii şi să se orienteze
către freelanceri. Fără o comunicare eficientă şi un marketing potrivit,
fără specialişti care să le asigure aceste instrumente, muzeele îşi vor
pierde încet notorietatea când scopul principal al acestora este tocmai
atragerea şi dezvoltarea acestei notorietăţi în rândul unui public cât mai
numeros.
Bibliografie:
I .Asociaţia Muzeelor din Olanda, Manual de Management Muzeal &
Educaţie Muzeală în România, Amsterdam 201 O.
2.Dagenais, Bernard, Campania de Relaţii Publice, Ed. Polirom, 2003,
pag. 317.
3.Kelley, Linda, Measuring the impact of museums on their
communities: The role of the 21 st Century Museum,
www. intercom.museum/documents/ 1-2Kelly. pdf.
4.Lila Wallace - Reader's Digest Fund, Service to People: Challenges
and Rewards,www.wallacefunds.org.
5 .Marconi, Joe, Ghid Practic de Relaţii Publice, Ed. Polirom, 2007.

98

Poveşti

pe prispă
Mariana SOARE.
Drd. Adrian Emanuel LUPEŞ„

Motto:
Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi
satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii
trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi.
(George Călinescu)
With a tradition of more than five years, at the "Dimitrie Gusti" National
Village Museum, there is held the "Stories from the Porch" educative program, over
the entire year. The project enjoyed a real success during all the four seasons,
especially among the 3-12 year old children. The museum offers the framework in
which the children and teenagers can discover the village world by means of the
material and immaterial heritage, objects, crafts, stories, songs and dances. There is
realized the transfer ofknowledge about and with the support ofthe civilization. The
fairy tales are means of developing the memory and attention. Children memorize the
words from the beginning and end of a story as well as those that are repeated în it.
Thus, their language is improved with expressions specific to the folk language. For
the children, the heroes' qualities represent models worthy of being followed.
Children express compassion towards the weakest characters and admiration towards
the strong and optimistic ones. Children find solutions to various problems, develop
their vocabulary, imagination and creativity, and improve their social abilities.
Keywords: interactive, discovery, fairy-tale, children, color, rustling

Convingerea lui Eminescu era că povestea este partea cea mai
frumoasă a vieţii omeneşti ... cu poveşti ne leagănă lumea, cu poveşti ne
adoarme ... Ne trezim şi murim cu ele, iar Tagore spunea că la orice
vârstă omul se hrăneşte cu poveşti.
Cu o tradiţie de peste cinci ani, la Muzeul Naţional al Satului
"Dimitrie Gusti" se desfăşoară pe parcursul întregului an programul
educativ Poveşti pe prispă, program interactiv de promovare a
literaturii populare şi culte. Cunoscut la început sub titlul de Căsuţa cu
poveşti, proiectul s-a bucurat de succes în toate anotimpurile, în special
în rândul copiilor de 3 - 12 ani. Fie în miros de zambile şi liliac, fie în
miros de fân cosit, fie pe fondul culorilor ruginii ale toamnei sau printre
fulgii de zăpadă, prichindeii mai mari sau mici au uitat de lumea
'muzeograf, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"
"referent, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"
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calculatorului şi a tehologiei din ziua de astăzi şi au intrat în lumea de
poveşti şi de poveste instalând bucuria generală.
Scopul proiectului:
Recontextualizarea casei G Iod- Maramureş.
Promovarea literaturii populare şi culte.
Stimularea creativităţii copiilor prin provocarea de a compune poveşti.
Obiectivele proiectului:
1. Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare şi a mesajului
acestora:
- lumea zânelor bune, a spiriduşilor, a zmeilor sau a prinţeselor
frumoase este una pe care copilul o poate întelege şi din care poate
extrage anumite învăţături;
- încurajează creativitatea si imaginaţia;
- imaginaţia este acea parte a gandirii care face diferenţa dintre
om şi animale;
- copilăria este singura perioadă a vieţii în care copilul poate
visa liber, neîngrădit şi poate crede că totul este posibil în lume.
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă:
- basmul foloseşte un limbaj accesibil, dar facilitează şi accesul
copilului la cuvinte şi expresii noi;
- copiii sunt încurajaţi nu doar să reproducă cuvintele, expresiile
auzite, dar şi să creeze propriile expresii, răspunsuri, pentru soluţiile şi
rezolvarea situaţiei în care se află personajul preferat.
3. Consolidarea legăturii dintre părinte şi copil:
- într-o lume invadată de tehnologie, astăzi, părinţii preferă să
cumpere un DVD sau să permită accesul în exces al copiilor la televizor
sau calculator. Acest mod este în defavoarea timpului petrecut
împreună, în care şi părinţii şi copiii au de pierdut.
4. Dezvoltarea morală a copilului:
- fiecare basm are o morală. Prin intermediul poveştilor, copilul
descoperă lumea în afara contextului familial. Prin lupta dintre bine şi
rău, frumos şi urât, situaţiile conflictuale întâlnite, copilul învaţă
strategii de viaţă, descoperă consecinţele unor fapte şi încearcă să îşi
însuşească unele comportamente pozitive. Din întâmplările eroilor din
basme, copiii înţeleg faptul că până la o anumită vârstă trebuie să
asculte şi să respecte sfatul părinţilor pentru a evita unele pericole.
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5. Încurajarea copilului să citească:
- la vârsta copilăriei, poveştile, basmele şi desenul reprezintă un
instrument important aflat la îndemâna părinţiilor, pentru a stimula
dragostea de lectură, dar şi un instrument pentru a ajuta copilul să
descopere fascinaţia din interiorul cărţilor. Copiii descoperă emoţii noi,
sentimente, relaţii cu ajutorul acestor povesti.
6.Familiarizarea cu termenii etnografici:
- o parte din copiii veniţi la ateliere nu au văzut niciodată un sat.
La începutul sau sfârşitul activităţii copiii au beneficiat de un scurt
ghidaj în care li s-a povestit la nivelul lor de înţelegere despre anumite
obiecte sau construcţii întâlnite în poveşti: bordei, grajd, cuptor, laviţă,
car, strachină, tindă, ulcior, vatră.
Metode folosite
1. Povestirea
Activitatea de povestire are valenţe informative şi formative.
Povestirea este o metodă de învăţământ folosită cu succes şi constă în
expunerea orală, prin intermediul căreia sunt înfăţişate fapte,
evenimente, întâmplări.
Prin ascultarea poveştilor copiii au prilejul să cunoască unele
expresii ale limbii literare căpătând posibilităţi de exprimare mai
nuanţată şi mai colorată.
2. Jocul de rol
Aceşti ani ai fanteziei trebuie fructificaţi. Jocul de rol este o
metodă de învăţare activă considerată o artă a imitaţiei şi a prefacerii. În
cadrul jocurilor de rol, copilul reproduce fictiv o situaţie reală
(personaje, relaţii) într-un scenariu prestabilit. Jocul de rol foloseşte şi
stimulează latura emotională, limbajul, dar şi abilităţile motorii.
Copilul are o înclinaţie naturală în a intra în jocuri de rol
punându-se în pielea unui personaj sau imită o situaţie reală. Copiii
spun frecvent ca se joacă de-a prinţesa, prinţul, poliţistul sau eroi care
salvează lumea. Poveştile îmbogăţesc viaţa afectivă a copilului, acesta
ajungând să trăiască alături de personaje, să se bucure pentru victoria
personajului preferat sau sunt îngrijoraţi atunci când personajul
respectiv se află în pericol.
În ceea ce priveşte personajele basmului şi rolul lor în poveste,
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pot fi împărţite în:
- Povestitorul
- Personajul principal - personajul pozitiv, cel care săvârşeşte o
ispravă

- Aliaţii - persoane, animale, plante, lucruri care îl ajută pe
personajul principal
- Inamicii - persoane, animale, plante, lucruri care îl pun în
dificultate pe personajul principal
Concursul de compuneri
Copiii au fost provocaţi să compună poveşti şi au fost răsplătiţi
pentru creativitate şi sensibilitate cu publicaţii ale unor edituri. Micii
scriitori au fost premiaţi şi poveştile câştigătoare au fost publicate pe
site-ul muzeului. Dintre poveştile câştigătoare amintim O clipă de viaţă
- autor Anamaria Breazu, Pisica cea călătoare - Vlad Cristea, Poveste
cu final neaşteptat-Anda-Iulia Draga.
Lansare de carte
Cunoscute edituri au participat la proiect prin prezentarea sau
lansarea de cărţi de poveşti sau de colorat. Fiecare copil participant a
primit în dar o carte.
Să cunoaştem patrimoniul muzeului!
La fel ca şi la celelalte programe de educaţie muzeală, se
urmăreşte desfăşurarea unei educaţii alternative şi anume cunoaşterea
patrimoniului muzeului. La fiecare întâlnire copiii au beneficiat de un
scurt ghidaj adaptat vârstei lor, în expoziţia permanentă în aer liber,
pentru a afla câteva informaţii despre construcţii, sat, obiceiuri,
meşteşuguri şi altele.
Resurse
-umane-muzeografi, actori, copii, părinţi
-recuzită - planşe, obiecte pentru aranjarea decorului (brad,
ulcior, fructe, flori ... ), costume (ii, basmale, rochiţe de prinţesă ... )
-rechizite - cărţi de poveşti, cărţi de colorat etc.
Rezultate obţinute
Copilul găseşte soluţii la diverse probleme, îşi dezvoltă
vocabularul, imaginaţia şi creativitatea, latura pozitivistă, abilităţi de
lider, îşi îmbunătăţeşte abilităţile sociale.
Basmele sunt mijloace de dezvoltare a atenţiei şi a memoriei.
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Copiii memorează cuvintele cu care începe şi se încheie o poveste,
precum şi cele care se repetă. Astfel, intră în limbajul lor expresii proprii
limbii poporului. Calităţilor eroilor constituie pentru copii modele
demne de urmat. Copiii exprimă compasiune faţă de cei mai slabi şi
admiraţie faţă de cei puternici şi optimişti.
Programele educative desfăurate la Muzeul Satului au scopul de
a veni în întâmpinarea copiilor şi a tinerei generaţii să cunoască şi să
aprecieze adevăratele valori identitare şi culturale. Muzeul pune la
dispoziţie cadrul în care copiii, tinerii să poată descoperi lumea satului
prin obiecte, meşteşuguri, poveşti, cântec şi dans, patrimoniul material
şi imaterial. Se realizează transferul de cunoştinţe despre şi cu ajutorul
civilizaţiei.

Am reuşit într-un timp al vitezei, să pătrundem în taină în lumea
poveştilor de odinioară. Copiii care au plecat ieri au revenit astăzi în
număr mai mare pentru a fi din nou împreună cu poveştile şi
povestitorul.
Bibliografie :
1. Venera Cojocariu, N. Barabaş, V. Mitocaru - Pedagogie muzeală,
1998-Centrul de pregătire şi formare a personalului din
instituţiile de cultură;
2. Constantin Cucoş - Pedagogia muzeală-statut, obiective, valenţe
practice;
3. Raluca Andrei -Pedagogia muzeală- programe şi strategii, Revista
Muzeelor nr. 3/ 2005.
Bucureşti
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"Muzeul - prima alegere",
proiect participativ în colaborare cu Liceul de Artă Sibiu
Crina Delia MAREŞ.
The "Franz Binder" Museum of Universal Ethnography co-opted in this
project teenagers who, under the guidance of the project coordinator, shaped the
exhibition area according to their passions and vision on life and society, using the
museum collections as their working material. The adolescents decided how they
would valorize the objects from the museum heritage so that they could raise the
interest ofthose oftheir age and that ofthose who wished to see the new generation
more inclined towards the traditional values.
Keywords: adolescents, involvement, option, collection, exhibition.

Cu ocazia Nopţii Muzeelor care a avut loc în data de 21 mai
2016, Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" a cooptat în
proiectul „Muzeul - prima alegere" tineri care sub supravegherea
coordonatorului de proiect au modelat spaţiul expoziţional conform cu
pasiunile şi viziunea lor asupra vieţii şi societăţii având ca material de
lucru obiecte din colecţiile muzeului. Adolescenţii au decis ce şi în ce
fel vor valorifica din patrimoniul muzeului astfel încât să suscite atât
interesul celor de vârsta lor, cât şi al celor care îşi doresc să cunoască o
nouă generaţie mult mai aplecată către valorile tradiţionale. Proiectul
de faţă s-a concretizat prin organizarea de către tineri a unei expoziţii
compuse din 1Oobiecte alese de ei.
În acest context, implicarea activă a adolescenţilor în
operaţiunile muzeului poate creşte semnificativ şansele ca aceştia să se
repoziţioneze faţă de oferta culturală, educativă şi de divertisment a
acestei instituţii şi să o perceapă ca fiind prima opţiune în petrecerea
timpului liber. În egală măsură, odată ce iau contact cu existenţa
muzeului în profunzimea existenţei sale, adolescenţii pot opta pentru o
carieră în acest domeniu.
Obiectul de muzeu, odată intrat în colecţia muzeală, îşi pierde
funcţia pentru care a fost creat, el purtând însă povestea locului, a
perioadei din care provine şi pe cea a creatorului său. Această poveste
poate fi spusă în foarte multe feluri, în funcţie de audienţă.
·muzeograf, şef secţie Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder", Sibiu
e-mail: crina.mares@muzeulastra.com
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Proiectul „Muzeul - prima alegere" a apărut ca urmare a
conştientizării faptului că Noaptea Muzeelor a devenit, în timp, un
fenomen preponderent social şi, într-o mai mică măsură, unul cultural.
Determinată de accesul în muzee în regim de gratuitate, majoritatea
covârşitoare a celor care decid să ia parte la Noaptea Muzeelor nu
înregistrează niciun beneficiu din punct de vedere educativ, vizita la
muzeu fiind un bun prilej de socializare, un „ must" din punctul de
vedere social în acea perioadă a anului. Vizitarea muzeului se face în
grupuri impresionante, fără a se acorda suficient timp şi atenţie
exponatelor, muzeul pierzându-şi, astfel, o funcţie importantă, şi
anume, pe cea educativă. Muzeele devin ţinta maselor dar din păcate nu
în sensul pozitiv. Partea bună a acestui eveniment esta că publicul se
familiarizează cu spaţiul muzeal, cu amplasarea sa geografică şi cu
profilul său.
Desigur, nu putem generaliza. Există şi acea categorie de public
pentru care Noaptea Muzeelor este un excelent prilej de emulaţie
culturală atât datorită orarului de vizitare prelungit, cât şi datorită
accesului gratuit. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră v-aţi
pus cel puţin o dată întrebarea: „cum putem atrage şi determina
vizitatorul să petreacă, într-un mod constructiv, cât mai mult timp în
muzeu, eventual contra cost?". Noi, toţi cei care interacţionăm cu
publicul ştim că şansele ca un vizitator să povestească apropiaţilor
despre experienţa sa la muzeu şi de a reveni, eventual însoţit, cresc cu
cât acesta este determinat să petreacă mai mult timp în spaţiul muzeal
prin propria sa voinţă. Când spun „propria sa voinţă" mă refer la acele
resorturi interioare ale vizitatorului care îl fac să se reculeagă/
regăsească în spaţiul muzeal şi nu la politeţea de a asculta un ghidaj
pregnant ştiinţific.
În prezent ştim cu toţii foarte bine că doar valoarea intrinsecă a
exponatelor nu mai este suficientă pentru a suscita interesul
vizitatorilor, în special pe al celor neiniţiaţi. În era tehnologizării
galopante, cei care preferă vizitarea tradiţională a unei expoziţii sunt
din ce în ce mai puţini. Omul actual preferă interacţiunea.
O categorie aparte de public sunt adolescenţii, aceştia aflânduse la vârsta la care au nevoie de confirmare din partea anturaj ului că sunt
în pas cu moda şi că fac lucruri demne de recunoaştere. Ei sunt acel
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target pe care îl poţi câştiga la fel de uşor pe cât îl poţi pierde. Ei trebuie
să se regăsească în orice activitate întreprinsă, trebuie să aibă rezultate
imediate şi un feedback pozitiv pentru a nu îşi pierde interesul, trebuie
ca munca lor să fie apreciată şi răsplătită. Şi mai mult decât orice au
nevoie de libertate de exprimare.
Am urmărit ca evenimentul organizat cu ocazia Nopţii
Muzeelor să ofere atât publicului, cât şi participanţilor o experienţă
completă, prin iniţierea unui dialog interdisciplinar, ceea ce m-a
determinat să mă îndrept către elevii Liceului de Artă din Sibiu.
Proiectul s-a întins pe durata a 7 săptămâni, între 4 aprilie şi 22
mai, şi fost structurat pe trei părţi: întâlniri săptămânale sub forma unor
cursuri de muzeologie, organizarea expoziţiei cu obiectele selectate de
ei şi performance-ul din Noaptea Muzeelor.
Primul pas în acest proiect a fost realizarea unui chestionar
alcătuit din 1O întrebări, multiplicarea acestuia în 50 de exemplare şi
distribuirea chestionarului la clasele VI - VIII, atât specializarea desen,
cât şi specializarea muzică. În baza acestor chestionare s-a făcut selecţia
elevilor, în mod foarte plăcut surprinzător cererea fiind foarte mare.
Chestionarul a cuprins următoarele întrebări:
1. Care este primul lucru la care vă gândiţi când auziţi cuvântul
„muzeu "?.
2. Care credeţi că este rolul muzeului/ unei expoziţii?
3. Care este muzeul/ expoziţia vostru/ voastră preferat/
preferată şi de ce?
4. Când aţi vizitat ultima oară un muzeul expoziţie?
5. S-a întamplat vreodată să vizitaţi acelaşi muzeul expoziţie de
mai multe ori? Ce v-a determinat să reveniţi?
6. Ce v-a determinat să treceţi pragul unui muzeul expoziţii?
7. Ce v-a impresionat negativ într-un muzeul expoziţie?
8. Ce aşteptări aveţi de la un muzeul expoziţie?
9. Ce v-aţi dori să găsiţi într-un muzeul expoziţie?
1O. Daţi un exemplu de expoziţie la organizarea căreia v-ar
plăcea să participaţi.
Odată selectaţi, cei 1O elevi participanţi au fost invitaţi să ia
parte la întâlnirile organizate la sediul muzeului în cadrul cărora le-au
fost transmise informaţii teoretice despre domeniile muzeologiei şi
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conservării

patrimoniului precum şi etapele organizării unei expoziţii.
I-am provocat, cu această ocazie, să îşi folosească toată imaginaţia şi
creativitatea de care sunt capabili, evident în limitele impuse de
normele muzeologice şi de conservare în vigoare.
Materialul de lucru pentru acest proiect a fost Colecţia
Ceauşescu, punându-le la dispoziţie un număr de 50 de obiecte din care
ei au fost invitaţi să „adopte" fiecare câte unul. Argumentul pentru
alegerea Colecţiei Ceauşescu a fost faptul că aceste obiete spun o
poveste din perioada în care părinţii copiilor participanţi la proiect
aveau vârsta actuală a copiilor lor, colecţie care, din păcate, nu a fost
suficient valorificată.
Colecţia Ceausescu este alcătuită din 398 de piese reprezentând
cadouri ex-prezidenţiale primite de familia Ceauşescu cu ocazia
vizitelor în diverse ţări sau cu ocazia vizitării ţării noastre de către alţi
şefi de stat. Cadourile primite de familia Ceauşescu din străinătate nu
aveau parte de un tratament mai atent decât cele primite din partea
oamenilor patriei, majoritatea fiind uitate într-o cameră, atinse şi
inventariate doar de menajera casei. Colecţia de cadouri extraeuropene primite de familia Ceauşescu a fost repartizată Complexului
Naţional Muzeal ASTRA prin Ordinul Ministerului Culturii din 26
aprilie 1991, prin transfer, de la R. A. Administraţiei Patrimoniului
Protocolului de Stat. Piesele provin din peste 60 de ţări din Africa,
America, Asia şi Australia şi sunt datate a doua jumătate a secolului XX.
Alegerea obiectelor de către elevi nu a avut la bază niciun
criteriu ştiinţific, fiecare participant alegând obiectul după criterii
individuale.
Obiectele selectate de elevii participanţi au fost:
1. Figurină păianjen bronz - Camerun

2. Joc de şah În cutie de metal Învelită În piele de

antilopă

origine necunoscută
3. Evantai -Japonia
4. Sculptură În plută - China
5. Cămilă de lemn -India
6. Instrument cu corzi - SUA
7. Serviciu cafea cu aplicaţii mărgele turcoaz - Egipt

8. Cutie lemn placată cu sidef- Palestina
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-

9. Tabloufloare.fildeş - Iran

1O. Set arc cu săgeţi şi pumnal- Ecuador
„Adoptarea" acestor obiecte a presupus ca, de la momentul
alegerii lor şi până la finalizarea proiectului, fiecare participant să fie
responsabil de acel obiect începând cu starea sa de conservare până la
documnetare, promovare şi valorificarea sa în cadrul expoziţiei.
Pe tot parcursul proiectului au fost încurajaţi să fie creativi şi să
dea frâu liber imaginaţiei şi, cu toate că la început au fost foarte reticenţi
neînţelegând cum ar putea un muzeu să devină locul lor de joacă, până
în final muzeul a devenit pentru ei un loc extrem de prietenos în care sau simţit în largul lor, iar munca le-a fost apreciată pe deplin.
Fiecare participant a fost responsabilizat cu câte o sarcină bine
stabilită, inoculându-li-se ideea că proiectul este al lor fiind astfel
nevoiţi să îşi asume atât succesul, cât şi eşecul proiectului. Am
desemnat astfel responsabili pentru: activităţile foto/ video, activităţile
de desen, activităţile muzicale, promovarea proiectului, designul
materialelor de promovare, organizarea expoziţiei, conţinutul textelor
informative, ghidajul expoziţiei, relaţiile cu publicul, curăţenia.
După selectarea obiectelor şi ca urmare a participării la
cursurile de muzeologie, participanţii au desfăşurat o muncă de
cercetare individuală, fiecare pentru obiectul său, identificând acea
informaţie care au considerat că e interesantă pentru ei, pentru colegii
lor, dar şi pentru publicul adult. În urma identificării informaţiei despre
obiect, fiecare a realizat un text de ghidaj aferent piesei lui, text pe are Iau prezentat publicului.
Unul din aspectele care au făcut ca muzeul şi muzeograful să
devină prietenii adolescenţilor participanţi a fost afirmaţia că muzeele/
muzeografii nu deţin adevărul absolut despre obiectele deţinute în
patrimoniu, existând situaţii în care informaţiile le lipsesc până şi
specialiştilor. În susţinerea acestei afirmaţii a stat unul din obiectele
selectate referitor la care existau unele inadvertenţe în ceea ce priveşte
denumirea şi originea sa. Am ridicat, astfel, în mod intenţionat, în jurul
său, o aură de mister prin dispunerea pe vitrina acestuia a unui semn de
întrebare mare şi roşu invitând publicul să îşi spună părerea despre
denumirea obiectului, funcţionalitate şi loc de origine.
Strategia şi materialele de promovare au fost realizate tot de
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către participanţi. Afişul şi

stickerele au fost pictate cu vopsele tempera,
scanate şi tipărite, iar bannerul a fost realizat tot manual cu markere
permanente. Etichetele obiectelor au fost scrise de mână, într-un design
realizat tot de ei. Promovarea proiectului le-a revenit în totalitate, ei
realizând afişajul în şcoli şi distribuind flyerele.
În vederea organizării expoziţiei şi a derulării programului
artistic, au fost necesare intervenţii prealabile în spaţiul expoziţional şi
anume asigurarea unui fond cromatic corespunzător peste stratul de
humă cu care erau acoperiţi pereţii sălii. Singurul suport aderent pe care
s-au putut aplica vopsele acrylice au fost sprayurile gaffiti pe care le-am
aplicat împreună cu ei cu o zi înainte, în reprize de câte 2 minute pentru a
nu inhala vaporii toxici, fiind astfel timp suficient pentru aerisirea sălii
până la intrarea în expoziţie a vizitatorilor. Toţi cei implicaţi în această
operaţiune au purtat echipament de protecţie şi măşti performante.
Tot în responsabilitatrea lor a intrat stabilirea programului
interactiv din Noaptea Muzeelor atât partea muzicală, cât şi cea grafică.
Astfel, în timp ce publicul vizita expoziţia, elevii de la clasele de desen
pictau pereţii sălii de expoziţiei, iar cei de la clasele de muzică
susţineau concerte live la diverse instrumente.
Un alt element de interactivitate a fost delimitarea unui photo
corner, mai exact o porţiune de perete vopsit în prealabil cu spray
graffiti de culoare neagră pe care vizitatorii au fost invitaţi să îşi lase
urmele palmelor introduse anterior în vopsele tempera, iar apoi să îşi
facă poze cu peretele, respectiv cu amprenta palmei lor.
Elevii responsabili cu realizarea materialelor foto/ video au
realizat un număr de interviuri atât cu participanţii la proiect, cât şi cu
vizitatorii după un scenariu propus tot de ei.
Spre finalul programului de vizitare a avut loc şi o proiecţie tip
mapping pe faţada Casei Hermes, sediul MEUFB, cu imagini din
timpul întâlnirilor de la sediul muzeului, precum şi cu obiectele din
proiect.
Noaptea s-a încheiat cu un camping instalat în sala de expoziţii,
printre exponate.
Proiectul s-a bucurat de totala susţinere a părinţilor elevilor
participanţi, aceştia fiind înştiinţaţi despre derularea şi conţinutul
proiectului prin scrisori personalizate pentru fiecare familie în
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parte, acestea cuprinzând inclusiv cererea acceptului de a petrece
noaptea la muzeu.
Concluziile participanţilor la încheierea proiectului au fost că
muzeul este o sursă inepuizabilă de poveşti interesante, iar mersul la
muzeu nu este un supliciu ci, dimpotrivă, o activitate „cool" din care ei
învaţă lucruri nu pentru că trebuie ci pentru că vor.
Nouă, specialiştilor din muzee, operând zilnic cu obiectele de
patrimoniu, ne scapă din vedere aspecte aparent banale pentru noi dar
extrem de inteesante pentru public, în special pentru publicul tânăr. În
acest sens, cel mai bun exemplu este fascinaţia copiilor în faţa modului
de funcţionare şi a rolului sigiliului cu plastelină, o poveste pe cinste, de
povestit în clasă şi acasă.
Bibliografie:
I .Crişan , Ciprian.

Scurtă

informare asupra stadiului cercetării
colecţiei Ceauşescu - anul 2001
2.Rotaru, Diana. Cadouri pentru familia Ceauşescu: Taler omagial din
Egipt. În: jurnalul. ro articol disponibil la adresa web:
http ://www. jurnalul. ro/scinteia/ special/ cadouri-pentru-familiaceausescu-taler-omagial-din-egipt-319690.html
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Importanţa
şi

jocului în cadrul programului de educaţie muzeală
interpretare patrimoniu „Şcoala în satul tradiţional"
Maria Elena Tinela PĂ TRUf

The museum education and heritage interpretation program entitled "School
în Traditional Village", developed în the ASTRA Museum of Traditional Folk
Civilization this year, included severa) activities, from workshops to craftsmanship
demonstrations, temporary exhibitions, short theatrical season till traditional
gardening, play-based scenarios from the village life and activities specific to the oldtime school. The play had a prominent and important role. It represented the link
between what îs known and what îs unknown helping to ensure the emotional openmindedness, the focalization of attention, improvement of the leaming process,
observation and imitation ofthe participants on the proposed activities.

Programul de educaţie muzeală ş1 interpretare patrimoniu
în satul tradiţional", desfăşurat anul acesta în Muzeul
Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, a cuprins mai multe
activităţi, de la ateliere şi demonstraţii meşteşugăreşti, expoziţii
temporare, mini stagiune de teatru, până la grădinărit tradiţional,
scenarii de jocuri din lumea satului, cât şi activităţi asemeni şcolii de
altă dată. Rolul predominant şi important l-a avut jocul. Acesta a fost
liantul între cunoscut şi necunoscut ajutând la deschiderea emoţională,
focalizarea atenţiei, înlesnirea procesului de învăţare, observare şi
imitare a participanţilor asupra activităţilor propuse.
Complexul Naţional Muzeal ASTRA promovează de ani buni
un program vast de educaţie muzeală şi interpretare patrimoniu care are
ca scop familiarizarea micilor vizitatori cu tot ceea ce înseamnă
patrimoniu etnografic.
În Muzeul în aer liber, zona Etno Tehno Parc, au loc în fiecare an
activităţi corelate cu specificul unei şcoli de altădată. Şcoala din Ticera,
monument refuncţionalizat amplasat în Muzeul în aer liber, a fost
descoperită într-un sat părăsit din Munţii Apuseni. Acest edificiu, cu o
„Şcoala

'pedagog muzeal, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, Departament
Marketing Cultural, Compartiment Comunicare patrimoniu; email:
tinela.patrut@muzeulastra.com

113

vechime de peste un secol, a fost reconstruit în muzeu în anul 2014,
fiind utilizat, astăzi, ca şi obiectiv principal pentru diverse activităţi pe
parcursul verii.
Programul de educaţie muzeală şi interpretare patrimoniu
"Şcoala în satul tradiţional" are loc în fiecare an de la aducerea Şcolii
din Ticera în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului şi se desfăşoară
pe parcursul verii, de la începutul lunii iunie, până la sfârşitul lunii
august.
Anul acesta, sub egida programului, au avut loc urmatoarele
activităţi:

-ateliere şi demonstraţii meşteşugăreşti;
-grădinărit tradiţional;

-mini-stagiune de teatru estival;
-organizarea de scenarii cu personaje din lumea satului;
-organizarea de expoziţii temporare cu scop educaţional în
incinta Şcolii din Ticera;
-organizarea unor scenarii de jocuri din lumea satului ş1 a
jocurilor din spatele blocului din perioada comunistă;
-organizarea unor scenarii având ca temă "Şcoala de altădată".
În cadrul atelierelor şi demonstraţiilor meşteşugăreşti, copiii au
participat activ, alături de meşteri şi creatori populari, la realizarea unor
obiecte cu specific tradiţional şi anume icoane pe sticlă, mic mobilier
pictat cu motive tradiţionale româneşti şi săseşti, realizarea unor jucării
tradiţionale, modelaj în lut, ţesut la război orizontal etc. Aceste ateliere
s-au desfăşurat, în principal, pe perioada weekendului, de vineri până
duminică.

Grădinăritul tradiţional

a pus accentul pe experimentarea
practică de către micii vizitatori a folosirii uneltelor tradiţionale şi
plantarea diverselor seminţe şi răsaduri de legume după o informare
minuţioasă realizată de colegii mei muzeografi. La aceste ateliere au
participat atât copii veniţi din diverse centre de vacanţă din Sibiu, cât şi
grupuri de copii (prieteni) constituite special pentru această activitate.
Entuziasmul şi munca lor au dat roade, după cum se poate observa din
pozele ataşate. Printre legumele cultivate în grădina pedagogică
enumăr câteva: roşii, castraveţi, mazăre, fasole, ridichi, ceapă, salată
etc. Multe din seminţe le-am primit din diverse surse bio. Astfel, am
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urmărit

la sfârşitul sezonului să păstrăm seminţe pentru anul viitor din
cultura proprie. Grădina pedagogică este amplasată în zona situată în
spatele Troiţei din Sibiel (Sectorul Textile din Muzeul în aer liber).
Mini-stagiunea de teatru estival a avut loc pe tot parcursul verii,
în zilele de sâmbătă şi duminică. Piesele de teatru prezentate au fost
inspirate din viaţa satului şi au avut caracter interactiv. Atât copiii, cât şi
părinţii au avut un rol activ şi predominant în aceste piese susţinute de
actori ai Tetrului Mic din Sibiu, încercându-se prin intermediul acestei
interactiuni o mai bună familiarizare a publicului vizitator cu tot ceea ce
inseamnă atmosfera satului de altădată. Piesele de teatru au avut loc în
diverse gospodării din muzeu, în acest fel urmărindu-se ca scenografia
să fie una autentică şi inedită.
Pentru a facilita intrarea publicului în atmosfera satului de
altădată s-a urmărit crearea unor scenarii de animaţie interactivă cu
personaje din lumea satului şi anume olarul, căruţaşul, brutarul,
fierarul, lăutarul. Un exemplu viu de meşter popular venit din lumea
satului de altădată a fost talentatul şi regretatul Nicolae Diaconu
Sofroneşti. Îmbrăcat zilnic în portul popular specific zonei din care
provine a învăţat zeci de copii, cât şi pe vizitatori, pe parcursul lunii
august, în tainele olăritului. Aceste ateliere au avut loc în zona Etno
Tehno Parc.
Expoziţiile temporare organizate la Şcoala din Ticera, atât în
sala de clasă, cât şi în cămin au avut un rol important de informare a
publicului vizitator asupra diverselor obiceiuri şi tradiţii româneşti, a
învăţământului de altădată şi apariţiei scrisului pe teritoriul României.
Am urmărit ca aceste expoziţii să aibă şi o latură educativă. Astfel, pe
marginea unora dintre ele am reuşit, până în prezent, să organizăm şi
ateliere pedagogice care se bucură de un real succes. Printre expoziţiile
temporare organizate pe acest program amintesc: „Istoria scrisului pe
teritoriul României", „O sală de clasă din perioada stalinistă",
„Universul satului românesc-Nicolae Diaconu Sofroneşti'', „Făclii ale
educaţiei naţionale din sec. XIX-XX din Ţara Făgăraşului (Tezaurul
unei familii de dascăli-Familia Comşa)" şi ,,Împletitoarea de nuiele".
Organizarea unor scenarii de jocuri din lumea satului şi a
jocurilor din spatele blocului a fost probabil activitatea cea mai iubită
de către copiii veniţi la noi în muzeu. Acestea s-au desfăşurat pe tot
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parcursul verii, atât în timpul săptămânii, cât şi în weekend. Jocurile la
care copiii au participat cu multă bucurie şi entuziam au fost inspirate
din jocurile din lumea satului şi cele din perioada comunistă. Jocul cu
cercul de lemn, şotronul, 1,2,3 la perete stai, moşii şi babele, la
munte,la mare, elasticul au fost doar o parte din jocurile de care cei mici
au avut parte.
Organizarea unor scenarii având ca temă Şcoala de altădată au
avut loc în sala de clasă a Şcolii din Ticera. Aici, publicul vizitator a fost
invitat să ia loc în bancile şcolii şi să experimenteze scrisul, cu tocul şi
peniţa, cu caractere chirilice, scrisul pe tăbliţa de ardeziu.
Programul de educaţie muzeală şi interpretare patrimoniu
„Şcoala în satul tradiţional" a avut ca scop:
-promovarea patrimoniului material şi imaterial etnografic, al
tradiţiilor şi obiceiurilor atât în rândul copiilor cât şi al adulţilor;
-cunoaşterea grădinăritului tradiţional, familiarizarea cu uneltele,
culturile specifice zonei noastre, cunoaşterea problemelor care pot
apărea din cauza daunătorilor şi a condiţiilor meteo nefavorabile,
folosirea îngrăşămintelor naturale, conservarea tradiţională a
produselor obţinute în urma recoltării etc;
-introducerea vizitatorilor în atmosfera unui sat de altă dată prin
intermediul personajelor din lumea satului (olarul,căruţaşul, brutarul,
fierarul, lăutarul);
-transmiterea meşteşugurilor tradiţionale prin intermediul contactului
direct cu meşterii populari care au desfăşurat ateliere în cadrul zonei
Etno Tehno Parc;
-familiarizarea şi transpunerea publicului vizitator (mic şi mare) prin
intermediul pieselor de teatru interactive în lumea poveştilor inspirate
din viaţa tradiţională;
-educarea şi informarea publicului vizitator asupra învăţământului
românesc în satele tradiţionale prin intermediul expoziţiilor organizate
în incinta Şcolii din Ticera;
-familiarizarea copiilor şi atragerea, implicarea lor activă în
organizarea unor jocuri în aer liber inspirate din lumea satului de altă
dată şi a jocurilor din spatele blocurilor din perioada comunistă;
-introducerea copiilor în atmosfera specifică activităţilor şcolii de altă
dată (experimentarea scrisului cu tocul şi peniţa, familiarizarea cu
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tăbliţele de ardeziu, manualele şi catalogul

de odinioară).
Promovarea acestui program s-a realizat prin intermediul
newsletter-ului, radioului şi televiziunii, presei scrise, afişe, siteul
oficial CNM ASTRA şi reţele de socializare.
Activităţiile cuprinse în acest program s-au adresat copiilor cu
vârste cuprinse între 3 şi 99 ani.
Participanţii la aceste ateliere au fost:
- grupuri de copii din centre de vacanţă din Sibiu, tabere, excursii,
orfelinate;
- grupuri de prieteni;
- vizitatori.
Numărul total de participanţi la aceste activităţi a fost de peste 3500 pe
toată perioada programului.
Importanţa

jocului în cadrul programului

„Şcoala

în satul

tradiţional"

Conferenţiarul în domeniul educaţiei copiilor în famile,
Dorothy Law Nolte, afirmă următoarele: „copiii învaţă ceea ce trăiesc".
În cadrul acestui program s-a pus foarte mult accentul pe activitatea de
animaţie. Jocul a avut o pondere importantă în cadrul atelierelor. Jocul
ca activitate s-a desfăşurat fie la început, sfârşit sau între ateliere.
Acesta a fost primit foarte bine, atât de copiii participanţi la programe,
cât şi de însoţitorii lor.
Datorită cadrului natural în care se află Muzeul în aer liber, cu
monumentele şi grădinile sale, am reuşit să facem majoritatea
activităţilor în aer liber. Se ştie că în cadrul activităţilor desfăşurate cu
copii, activităţile de timp liber ocupă un loc foarte important în
conturarea personalităţii copilului, în dezvoltarea autonomiei acestuia,
în socializarea şi integrarea lui firească în viaţa socială. Activitatea de
timp liber are un caracter opţional, benevol, atractiv, interesant
stabilindu-se relaţii interpersonale între copii şi ceilalţi participanţi la
activităţi, relaţii bazate pe colaborare, apropiere, încredere şi prietenie.
Copilul, în activitatea de animaţie, este un element activ şi nu un
executant pasiv. Scopul activităţilor de animaţie este dezvoltarea
plenară a personalităţii copiilor, trăirea unui sentiment de plăcere, de
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bucurie şi de satisfacţie personală în timpul unei activităţi. În activităţile
propuse în cadrul acestui program am urmărit nu să ocupăm timpul liber
al copilului, ci să îi răspundem unei nevoi, unei aşteptări. Alegerea
activităţilor din program s-a făcut în funcţie de ceea ce ne oferea
patrimoniul muzeal, atât material, cât şi imaterial, şi atelierele au ţinut
cont de categoria de vârstă a copiilor, numărul acestora, locul unde s-a
desfăşurat respectiva activitate şi timpul acordat acesteia. Astfel, putem
concluziona că jocul oferă copiilor o paletă vastă de impresii care au un
rol important în acumularea cunoştinţelor despre lume şi viaţă, creşte
capacitatea de înţelegere a unor situaţii complexe, creează capacităţi de
reţinere stimulând memoria, capacităţi de concentrare, capacităţi de a
lua decizii rapide, de a rezolva situaţii dificile, într-un cuvânt, dezvoltă
creativitatea.
Şotronul- animaţie neasistată.

Punte între generaţii.

Pe aleea aflată în faţa Şcolii din Ticera a fost desenat în
pe toată durata programului, un şotron. Am avut imensa
surpriză şi bucurie să constatăm că acesta a fost foarte bine primit de
către publicul vizitator. Cei mai mulţi vizitatori care au intrat în acest
joc au fost familiile cu copii. Mulţi dintre copii prezenţi cu părinţii nu
ştiau şi nu jucaseră niciodată acest joc. Astfel, părinţii au devenit
îndrumătorii lor în cadrul acestui mic experiment. Pentru ceva timp,
copii mici şi mari au uitat de tehnologie (telefoane şi tablete),
experimentând un joc pe care şi parinţii lor odinioară îl jucau în faţa
blocului. Nu numai că acest joc a fost o alternativă pentru tehnologia
zilelor noastre, dar a fost şi un adevărat catalizator pentru o plăcută şi
amuzantă activitate în familie. Pe lângă copiii şi părinţii care au
participat activ la acest experiment au fost şi grupuri de persoane mai în
vârstă care au retrăit cu multă bucurie experienţa acestui joc. Am avut şi
persoane de peste 70 de ani care au participat la acestă animaţie
neasistată. Deci, prin urmare, se impune şi ne dorim să facem din acest
joc un experiment permanent, indiferent de anotimp, prin desenarea lui
pe asfalt cu o vopsea permanentă.
Programul „Şcoala în satul tradiţional" a fost o experienţă
pozitivă, interesantă, interactivă şi plină de învăţăminte şi voie bună,
permanenţă,
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atât pentru participanţi, cât şi pentru cei care au susţinut aceste activităţi
în cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului.
Partenerii implicaţi în acest proiect au fost: firma „Resurse
regionale", Teatrul Mic din Sibiu şi meşteri populari veniţi din toate
colţurile ţării. Din partea muzeului au participat la activităţi:
muzeografi - Roxana Gruiţoiu, Ştefan Păucean, Lucian Robu, Teo
Boroş, Adrian Alexe, pedagog muzeal Raluca Andrei, bibliotecar
Daniela Muntean, fotograf Silviu Popa şi PR Cosmin Călinescu.
Doresc să mulţumesc tuturor colaboratorilor, partenerilor şi
colegilor pentru disponibilitatea, răbdarea, creativitatea şi munca lor
depusă în cadrul acestui program.
Bibliografie:
1. CIBINIUM 2006-2008, partea a II-a, Complexul Naţional Muzeal
ASTRA, Ed. „ASTRA", Sibiu,2009
2. Marketingul şi educaţia în muzee - 2015 , Complexul Naţional
Muzeal ASTRA, Ed. „ASTRA", Sibiu,2015
3. Dr. Pauline Morand de Jouffrey - Psihologia copilului, Ed. Terra
2007
4. C. J. Simister - Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii
copiilor, Ed. Polirom 2011

Am plantat răsaduri
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Atelier de modelaj
în lut cu meşter

Şcoala

de

altădată-

iulie

Şcoala de altădată
scrierea cu toc şi peniţă
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Copiii primesc primele n oţ iuni
despre gra din ă ritul tra di ţ i o n a l
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în luna iulie
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Jocuri le copil ă ri ei La munte , la mare, la

ţa ră

Jocu ril e co pil ăr i e i La munte, la mare, la
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Proiectul educaţional Recreând lumea celtică.
Realizarea machetei unei aşezări celtice
Elena PLENICEANU'
Dr. Radu ZĂGREANu··
Under the supervision of the Transylvanian Celtic Association and the
Museum Complex of Bistriţa-Năsăud, as collaborator, the project brings a new
activity of the Archeology Circle of the "Grigore Silaşi" Primary and Secondary
1
1
School in Beclean, formed of 12 pupils from the 5 "-8 " grades. It combines the idea of a
course based the children's practicai skills with that of teaching and leaming a
determined historic period - the Transylvanian Celtic Era. The innovative part
consisted in realizing a layout representing a Celtic village. The general objective was
to make them aware of the importance of the local historical past as a source of
expressing some creative abilities by initiating some new leaming methods - the
realization of a layout.
Keywords: model, Celtic village, museum education, Celtic, Transylvania.

Una din premisele cercetării arheologice o constituie
modalitatea de diseminare a rezultatelor cercetării. Aceasta este una
dintre cele mai dificile probleme pe care arheologia românească le
întâmpină la momentul actual. Dacă unele instituţii muzeale au reuşit să
acceseze o serie de proiecte care să le faciliteze accesul la o serie de
tehnici modeme de prelucrare şi promovare a cercetărilor arheologice,
acolo unde resursele sunt limitate acest segment al muncii de cercetare
a rămas la latitudinea şi inventivitatea colectivului de cercetare.
Observând toate aceste probleme, semnatarii acestui studiu au demarat
un proiect care să reuşească, printr-o modalitate aparte, realizarea unei
machete miniaturale, proiectarea prin intermediul imaginarului unui
grup de elevi, a unor cercetări şi studii arheologice de lungă durată. Pe
teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud există un număr însemnat de
1
descoperiri arheologice ce aparţin civilizaţiei celtice , însă puţine dintre
acestea sunt cunoscute sau au fost promovate astfel încât ele să fie
muzeograf, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Muzeul Bistriţa, e-mail
elenaelisabeta@gmail .corn
··cercetător ştiinţific, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Muzeul Bistriţa, e-mail
raduzagreanu@gmail.com
'Lucian Vai da, Cimitire celtice din nord-estul Transilvaniei. Rit şi ritual funerar, în
Arhiva Someşană, IIl/2004, p. 375-392.
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cunoscute publicului larg. Deoarece majoritatea descoperirilor au
caracter funerar am încercat ca, bazându-ne pe analogii cu alte
2
descoperiri de pe teritoriul Transilvaniei şi nu numai, să ne
„imaginăm" împreună cu grupul de elevi selectat, cum ar fi arătat un
centru de locuire a acestei populaţii antice, adică să construim împreună
un sat celtic.
Proiectul educaţional Recreând lumea celtică. Realizarea
machetei unei aşezări celtice a fost un prim pas pentru o idee aplicată la
nivel regional de către autorităţile locale (Consiliul Judeţean Bistriţa
Năsăud) prin implicarea şcolilor locale în parteneriat cu Complexul
Muzeal Bistriţa-Năsăud şi a încercat să aducă în atenţia publicului o
nouă activitate a Cercului de arheologie din cadrul Şcoli Gimnazială
„Grigore Silaşi" din Beclean, sub tutela Asociaţiei Culturale Celtic
Transilvania. Constatarea unei lipse de interes a studiului legat de
istoria locală a dus la iniţiativa acestui proiect ce a conţinut, pe lângă
partea de specialitate teoretică, realizarea unei machete de sat celtic de
dimensiuni aproximative de 140 cm x 170 cm.
Asociaţia Celtic Transilvania doreşte continuarea acestui tip de
proiect şi după terminarea finanţării, prin promovarea valorilor
culturale şi istorice ale regiunii. Instituţional, sustenabilitatea
proiectului a fost asigurată prin intermediul secţiei de Istorie al
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud şi implicarea Şcolii Gimnaziale
„Grigore Silaşi", Beclean.
Scopul proiectului a fost conştientizarea,valorificarea şi
promovarea printr-o nouă şi inedită manieră a valorilor istorice locale în
rândul elevilor de gimnaziu.
Obiectivul general a fost acela de a învăţa şi valorifica trecutul
istoric local prin iniţierea unor metode de învăţare noi, de formare a
unor deprinderi şi priceperi prin implicarea elevilor în realizarea
machetei unui sat celtic.
Obiectivele specifice au urmărit:
- Consolidarea relaţiei muzeu-şcoală printr-o interacţiune mai
intensă, nu doar simple vizite la muzeu, ci şi o deplasare în „teritoriu" a
' Sândor Berecki, Iran AgeSettlementPatternsandFunerarylandscape in
Transylvania (4th-2nd Centuries BC), p. 42-45.
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muzeului spre alte centre ale judeţului Bistriţa-Năsăud.
- Valorificarea trecutului celtic de pe teritoriul judeţului nostru
de către elevii participanţi la proiect prin realizarea machetei Satului
celtic.
- Conştientizarea şi informarea publicului larg prin intermediul
unei expoziţii itinerante tematice realizate de către elevii implicaţi în
proiect.
Protagoniştii proiectului au fost un grup de 12 elevi ai Şcolii
Gimnaziale „Grigore Silaşi", membrii ai Cercului de Arheologie.
Proiectul a îmbinat ideea de curs axat pe formarea unor
deprinderi şi priceperi ale copiilor cu cea de învăţare şi predare a unei
perioade istorice determinate, epoca celţilor din Transilvania.
Proiectul s-a desfăşurat în perioada mai-iunie 2016 şi lansarea
acestuia, cu titlul Introducere in Lumea celţi/or in Transilvania s-a făcut
în cadrul conferinţei Peter Hurley şi satul românesc joi, 12 mai 2016,
organizată de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud la Casa Argintarului,
Bistriţa.

Debutul activităţilor a fost făcut printr-un workshop de
prezentare şi informare privind epoca istorică abordată şi modalitatea
de implementare, acesta fiind realizat la Şcoala Gimnazială „Grigore
Silaşi", Beclean de către cercetătorul ştiinţific dr. Radu Zăgreanu.
Activităţile propriu-zise ale realizării machetei satului s-au
făcut în cadrul şcolii din Beclean pe parcursul a şase săptămâni, cu câte
două întâlniri săptămânale - sub îndrumarea muzeografului Elena
Pleniceanu şi sub supravegherea prof. Liviu Conea. Elevii au fost
împărţiţi în două grupe pentru ca explicaţiile să fie eficiente. S-a început
cu modalităţile de construcţie a suportului machetei - a formei de reliefdin ce materiale se poate face acesta, cum se calculează construcţia la
scară a unei machete sau a elementelor de pe aceasta, planul de care este
nevoie etc.
Elevii au fost apoi învăţaţi să construiască elementele ce au
trebuit să facă parte din satul celtic acestea fiind: casa războinicului,
casa fierarului, casa olarului, casa bucătarului, casa druidului (casa
religioasă) cu un total de 1O case. Au fost apoi grânarul, fântâna,
locuitori, animale, oale ceramice, căruţe, un munte de sare, un turnul şi
zona templului, apa din apropiere, podeţ etc. Pe lângă explicaţiile
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necesare ne-am folosit şi de imagini şi desene specifice elementelor
celtice. Abia după ce au învăţat să construiască corect aceste elemente,
ele au fost aşezate pe machetă. Primele piese executate mai puţin corect
au fost folosite pentru realizarea a 11 mici machete pe care elevii le-au
luat acasă la finalul proiectului.
Au fost şi elemente care nu au putut fi executate la scara de 1:72
cum ar fi personajele, iarba şi unele plante, aceasta fiind comandate de
la firme de machetaj. Personajele (războinici, căruţe) au fost pictate de
noi.
Macheta s-a finalizat la sfârşitul lunii iunie, iar Asociaţia Celtic
Transilvania a promovat acest proiect la Festivalul Celtic ediţia III între
22 şi 24 iulie, unde aceasta a putut fi admirată privită cu interes de un
public foarte larg. Informaţiile asupra realizării machetei au fost făcute
de copiii participanţi care au fost şi ghizii standului respectiv. Au fost
făcute imagini de către profesionişti ai aparatului foto care, mai apoi,
postate pe internet, pe Facebook-ul Complexului Muzeal Bistriţa
Năsăud şi al asociaţiei, aici acest proiect fiind accesat de peste 3500 de
vizitatori. Macheta realizată a devenit astfel o carte de vizită pentru
Asociaţia Celtic Transilvania, dar şi pentru comunitatea oraşului
Beclean.
Interdisciplinaritatea metodei a dus la un interes mult mai
crescut, modul de învăţare a fost şi unul practic în care nu a existat doar
obiectul arheologic, ci elevii au aflat şi felul în care acesta era obţinut,
cum era compusă şi organizată viaţa satului.
Grupul ţintă a avut posibilitatea de a conştientiza şi aprecia întrun mod inedit şi mult mai accesibil una dintre valorile arheologice şi
istorice ale judeţului Bistriţa-Năsăud, civilizaţia celtică. Prinşi în
procesul de construcţie şi realizare a machetei, elevii au avut
oportunitatea de a experimenta şi însuşi tehnici şi dexterităţi manuale
care pot să le fie de folos ulterior. Au avut şansa de a vedea cu ochii
proprii cum ceva se construieşte prin efortul lor şi prin munca în echipă.
Poate astfel pasiunea elevilor pentru trecut şi arheologie să crească în
urma unor proiecte asemănătoare.
Rezultatele proiectului au constat în posibilitatea demarării
unor alte proiecte viitoare răsfrânte şi asupra celorlalte obiective
arheologice şi istorice legate de istoria locală a oraşului Beclean, dar nu
numai, acest proiect constituind un punct de plecare pentru realizarea
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altor machete de inspiraţie istorică şi pentru alte elemente de
patrimoniu ale judeţului Bistriţa-Năsăud.
Rezultatele calitative obţinute au fost:
- creşterea gradului de conştientizare în rândul grupului ţintă că
în imediata apropiere a oraşului Beclean există situri arheologice care
spun o poveste deosebită şi care îi poate ajută pe aceştia de a se apropia
de istoricul şi specificul zonei;
- creşterea gradului de conştientizare că munca în echipă sub
îndrumarea unui specialist poate constitui o modalitate inedită de a
înţelege istoria şi a o „crea" cu mâinile proprii;
- creşterea gradului de conştientizare în rândul grupului ţintă că
prin intermediul realizării acestei machete aceştia pot descoperi
aptitudini şi veleităţi ce le pot fi utile pe viitor în activităţile şcolare şi
extra-şcolare în care vor fi implicaţi şi, de ce nu, dezvoltarea unor
deprinderi artistice.
Rezultatele cantitative au fost:
- 3 întâlniri de lucru ale echipei de proiect;
- 12 elevi participanţi în cadrul proiectului;
- 1 workshop de lansare proiect - Introducere in Lumea celţilor
in Transilvania;
- realizarea unui număr de 20 tricouri cu datele proiectului;
- 2 comunicate de presă;
- 1Oafişe, 50 pliante;
- 1 contract materiale de publicitate încheiat;
- 1 contract consumabile;
- 1 contract materiale necesare pentru machetă;
- 12 workshop-uri;
- 1 machetă Satul celtic de dimensiuni aprox. 1,4 x 1, 7 m;
- 1 mini-expoziţie itinerantă.
Bibliografie:
I .Lucian Vaida, Cimitire celtice din nord-estul Transilvaniei. Rit şi
ritual funerar, în Arhiva Someşană, III/2004, p. 375-392.
2.Sandor Berecki, Iran Age Settlement Patternsand Funerary
Landscape in Transylvania (4th-2nd Centuries BC), Editura Mega
PublishingHouse, Târgu Mureş, 2015.
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Workshop de prezentare şi informare privind epoca istorică abordată,
realiza tă de către cercetătorul ş tiinţific Dr. Radu Zăgreanu;

Activităţile

propriu-zise ale realizării machetei satului
sub îndrumarea muzeografului Elena Pleniceanu
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Aşezarea

ultimelor elemente pe

suprafaţa

Macheta Satului celtic
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machetei

Rolul muzeului în activităţile şcolare şi extraşcolare:
opţionalul de istorie şi activităţile de voluntariat
Cristina ROBU'
Our approach underlines a few important didactic pattems, which can be
also utilized as practicai examples in high-school, during daily History classes. This
article focuses on a theoretical and practicai perspective,regarding the construction of
an optional course, conceming Sibiu's history. The ideas summarized here represent
the results of the scientific and didactic collaboration (team work), including the
teacher and the museum's curators.
Keywords: education,extracurricular, museum, optional course, History, team work,
volunteering.

Activitatea 1: Opţionalul de istorie locală şi muzeul
Curriculumul la decizia şcolii devine, prin dreptul de a lua
decizii conferit şcolii, emblema puterii reale a acesteia. Derivată din
libertatea - oferită de planurile-cadru de învăţământ - de a decide
asupra unui segment al Curriculumului naţional, această putere dă
posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor.
Libertatea de decizie la nivelul şcolii este consonantă cu
democratizarea societăţii şi reprezintă o şansă de adaptare la un sistem
1
deschis, cu opţiuni multiple •
Fie că este de aprofundare, de extindere, ca disciplină nouă sau
integrat, opţionalul reprezintă o realitate a şcolii de azi, care şi-a câştigat
numeroşi adepţi, îndeosebi în rândul elevilor.
Pornind de la aceste considerente, în anul şcolar 2015-2016, am
propus şi implementat cursul opţional de Istoria Sibiului.
Acesta a fost desfăşurat împreună cu elevii claselor a XI-a A şi a XI-a C,
ca opţional de extindere, fiindu-i alocată o oră pe săptămână. Pe lângă
obiectivele şi competenţele generale propuse de către programele
şcolare pentru liceu, cursul a acordat o atenţie majoră aspectelor care ţin
"profesor Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna" Sibiu, email:
ioncristina2 l@yahoo.com
'Ghid methodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi
societate, sub coordonarea Consiliului Naţional pentru Curriculum, Editura
S.C.ARAMIS PRINT, 2000, p.18.
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de integrarea istoriei locale în cea naţională şi universală. Partea
teoretică a fost intens completată de vizite în oraş, elevii având, spre
exemplu, posibilitatea identificării pe teren a sistemului de fortificaţii
din perioada medievală şi modernă. Alte module au fost destinate
vizitării obiectivelor religioase, bibliotecilor, muzeelor. De asemenea,
a fost abordat şi subiectul personalităţilor care, de-a lungul timpului, au
marcat istoria şi evoluţia Sibiului. Pe lângă aceste vizite, au fost
susţinute lecţii deschise, în cadrul cărora au fost invitaţi reprezentanţi ai
instituţiilor sibiene cu care am venit în contact. Dintre aceştia, îi
menţionăm pe Anca Niţoi, muzeograf dr. la Muzeul Naţional
Brukenthal Sibiu, care a vorbit elevilor despre fortificaţii medievale şi
bresle, Răzvan Pop, directorul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu
Sibiu, care, în cadrul a 3 întâlniri, a vorbit elevilor despre istoricul
diferitelor cartiere sibiene, personalităţi emblematice ale oraşului,
precum şi despre momentul Decembrie 1989 la Sibiu.
În cadrul fiecărei activităţi desfăşurate, elevilor li s-a solicitat să
realizeze fotografii, pe care, ulterior, le-au prezentat în cadrul unor mici
expoziţii, prilej cu care au fost fixate informaţiile despre obiectivele
vizitate). În acelaşi context, elevii şi-au prezentat impresiile legate de
activităţile desfăşurate:

pe care până acum nu le cunoşteam.
lângă unele dintre aceste clădiri, fără să le cunosc
importanţa şi semnificaţia. Acum le privesc altfel. Cred că fiecare sibian
ar trebui să cunoască istoria frumoasă a oraşului nostru". (Andreea
Floare, clasa a XI-a C).
„M-a impresionat foarte mult povestea breslelor sibiene şi
povestea statuii lui Nepomuk, despre care am aflat abia acum".
(Georgiana Rotaru, clasa a XI-a C).
„Nu ştiam că la Sibiu a existat o varietate religioasă aşa de mare.
De asemenea, am aflat cu mândrie că Muzeul în aer liber din Dumbrava
Sibiului este al doilea ca mărime din Europa". (Maria Gheorghiu,
clasaaXI-aA).

„Am aflat
Treceam zilnic pe

informaţii

Activitatea 2: Fii mai bun, fii voluntar!
Potrivit Legii voluntariatului nr.339 din 17 iulie 2006,
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„voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie
iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o
contraprestaţie materială; activitatea de interes public este activitatea
desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţă şi serviciile sociale,
protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ,
de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de
protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea".
Deşi în România nu este încă foarte bine implementată o
„cultură" a voluntariatului, din proprie iniţiativă, împreună cu eleve
din clasele a IX-a B (Trântor Andra, Rus Luminiţa, Pâzgu Antonia,
Nicoară Elisa) şi a X-a B (Muntean Felicia, Tatu Diana, Cristea Iulia)
ne-am implicat în proiectul Abilitatea învinge Dizabilitatea, organizat
de către Complexul Naţional Muzeal ASTRA, în colaborare cu
Asociaţia Club Sportiv Roţile Astrale, Fundaţia Motivation, Asociaţia
Diakoniewerk Intemational şi Asociaţia D.R.E.A.M din Sibiu.
Activităţile s-au desfăşurat în data de 3 decembrie 2015, în cadrul Zilei
Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi,
la Sala Polivalentă
„Transilvania" din Sibiu şi au însumat un număr de 60 beneficiari ai
asociaţiilor de mai sus, copii şi tineri cu dizabilităţi.
Elevele implicate au realizat decoraţiuni de sărbători (coroniţe,
lumânări, decoraţiuni din lemn, felicitări lucrate manual etc.), în cadrul
a trei ateliere de creaţie (terapie ocupaţională), sub atenta asistenţă a
cadrelor specializate din instituţiile organizatoare. Obiectele realizate
au putut fi achiziţionate în schimbul unei donaţii, de către participanţi.
Evenimentul a fost deschis cu un concert de colinde susţinut de
beneficiarii celor 4 asociaţii.
Totodată, Teatrul Gong a adus un moment de improvizaţie
teatrală pentru copii, Gabriela Neagu, actriţă a Teatrului Naţional Radu
Stanca, le-a făcut cadou persoanelor cu dizabilităţi un colaj muzical,
dansatorii Teatrului de Balet Sibiu au prezentat baletul comic „TuraVura Uvertura'', iar de la Filarmonica Sibiu, cvartetul de coarde
Intermezzo a susţinut un mini recital.
A fost o experienţă minunată, care ne-a îmbogăţit la nivel
individual: „Viaţa e frumoasă, plină de culoare, plină de zumzet.
Suntem diferiţi, dar culoarea şi frumuseţea vieţii ar trebui să fie aceeaşi
pentru toţi. Prin participarea la acest proiect, am reuşit să trăiesc cu
132

intensitate emoţiile transmise de participanţi, prin intermediul a ceea ce
ei au realizat. Lucruri simple pentru noi au devenit, în mâna acestor
oameni, minuni, care m-au făcut să înţeleg ce înseamnă să fii fericit şi
cât de important este să preţuieşti viaţa". (Andra Trântor)

Anexa 1: Proiect al cursului opţional de istorie a Sibiului propus
pentru clasa a XI-a Aşi a a XI-a C (1 oră pe săptămână)
Titlul cursului: Istoria Sibiului
1. Prezentare generală:
Materialul de faţă reprezintă unul dintre elementele de bază ala
curriculum-ului la decizia şcolii pentru clasa a XI-a. În alcătuirea lui am
plecat de la ideea că, predarea istoriei nu poate fi concepută fără a corela
în mod firesc faptele de importanţă naţională cu cele de importanţă
locală. Considerăm că acest curs va apropia mai mult istoria naţională
de mintea şi inima elevilor. El se înscrie şi pe coordonatele necesităţii
cunoaşterii de către elevii sibieni a istoriei propriului ţinut, a educaţiei
lor patriotice. Elevii vor aprecia şi vor iubi mai mult aceste locuri. De
asemenea, trezeşte curiozitatea, interesul, preocuparea pentru
conservarea monumentelor şi izvoarelor istorice locale, disponibilitate
pentru utilizarea adecvată şi responsabilă a cunoştinţelor, angajare
chiar, pentru rezolvarea unor probleme locale.
Acest curs opţional este conceput pentru un an de studiu, la
clasele a XI-a A, C, I oră pe săptămână şi va avea rubrică nouă în
catalog, fiind un opţional de extindere.
Principii de elaborare:
- asigurarea caracterului dinamic şi deschis al studiului istoriei;
- construirea curriculum-ului în jurul unor competenţe şi
atitudini esenţiale în formarea personalităţii elevului;
- echilibrarea raportului dintre tipurile de cunoştinţe în studierea
trecutului dintre istoria naţională şi istoria universală;
- adaptarea la particularităţile de vârstă,dezvoltarea intelectuală
a elevilor, orizontul de aşteptare al elevului, şcolii, domeniului;
- stimularea şi dezvoltarea motivaţiei prin învăţare;
- urmărirea progresului elevilor în învăţare.
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Structura curriculum-ului.
Textul propriu-zis al acestui curriculum cuprinde:
-Obiectivele generale ale studiului istoriei comunităţii locale;
-Competenţele specifice şi activităţile de învăţare;
-Conţinutul învăţării;

-Resurse.
2. Obiective generale ale cursului:
Pe parcursul anului de studiu, elevii vor dobândi abilităţi de
cunoaştere a realităţii istorice prin activizarea imaginaţiei proprii şi a
operaţiilor gândirii, prin utilizarea metodelor de analiză şi descoperire a
informaţiilor, a instrumentelor de muncă intelectuală specifice istoriei.
Prin studiul comunităţii locale şi prin utilizarea limbajului
adecvat, se va urmări:
-înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate;
-cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice;
-investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istorice;
-înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric;
-stimularea dorinţei, a curiozităţii pentru istoria locală,
dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
3. Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare.
La sfârşitul anului de studiu, elevii vor fi capabili:
-să identifice evoluţia semnificaţiei unor termeni istorici;
-să selecteze şi să folosească adecvat termenii proveniţi din
analiza surselor istorice;
-să folosească în contexte noi termenii istorici învăţaţi;
-să redacteze un discurs.
4. Activităţi de învăţare:
-exerciţii de folosire adecvată a terminologiei istorice;
-consultarea unor surse variate de informaţie;
-realizarea unor comentarii, dialoguri, asumarea rolului unor
personalităţi;

-compararea documentelor de natură diferită, dar cu acelaşi
subiect;
-identificarea surselor de informaţie care pot susţine o
investigaţie istorică;
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-aprecierea obiectivităţii informaţiilor fumizate de o sursă
istorică;

-exerciţii

de lectură critică a diferitelor tipuri de surse istorice;
-utilizarea culegerilor de documente, a dicţionarelor, a
enciclopediilor;
-comentarea influenţei unor descoperiri istorice asupra
reconstituirii faptelor istorice.
5. Conţinutul învăţării:

l. Sibiul în perioada medievală. Sistemul defortificaţii:
-Prezentare teoretică la şcoală, invitat muzeograf dr. Anca
Niţoi: 2 ore.
-Vizită în vederea identificării pe teren a sistemelor de
fortificaţie: 5 ore.
2. Obiectivele religioase ale Sibiului:
-Vizită la principalele obiective religioase: 5 ore.
3. Bibliotecile din Sibiu:
-Vizită la bibliotecile sibiene: 5 ore.
4. Muzeele sibiene:
-Vizită la muzeele din Sibiu: 5 ore.
5. Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului: 5 ore.
6. Personalităţi sibiene:
-Prezentare a personalităţilor sibiene care au marcat istoria şi
evoluţia Sibiului: 5 ore.
Pentru fiecare moment al conţinutului învăţării vor fi invitaţi
membri ai comunităţii locale.
Bibliografie selectivă:
I .Dumitrescu, A., Nistor, M., Sibiul în lumina istoriei, Cluj Napoca,
1976.
2.Klemens, Kurt, Hanul Dumbrava şi Groapa Leilor. Istorii şi
istorioare din Sibiu, Editura Honterus, Sibiu, 2013.
3.Lupu, Nicolae, Cetatea Sibiului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.
Nagler, Thomas, Aşezarea saşilor în Transilvania, Editura Kriterion,
Bucureşti, 1981.
4.Sigerus, Emil, Cronica oraşului Sibiu, Editura Imago,Sibiu, 1997.
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Prezentarea istoriei breslelor sibiene de
muzeograf dr. Anca Niţoi ,
specialist al Muzeului Naţional
Brukenthal Sibiu
către

Discuţii

istoricul

despre Sibiul medieval cu
Răzva n Pop

Prezentarea Sibiului în epoca
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modern ă

Obiecte realizate de

către

copii

împreună

Expoziţie

cu persoanele cu

dizabilităţi

cu obiectele realizate în cadrul atelierelor
dedicate persoanelor cu dizabilităţi

137

Programul Şcoala Altfel 2016 un mijloc de comunicare educaţională
Dr. Sanda SAFTA'
In this work, there are presented the pedagogica) activities carried out within
the "A Different Kind of School Week-2006" program at the Municipal Museum of
Câmpulung. There are studied and analyzed some of these museums and the
communication relation with the visiting public: the museum image in the collective
mind and the importance of a publicity campaign through interesting, educative,
attractive events closely connected with the past as well as with the present by means
of campaigns designed for ensuring the public awareness and loyalty. Moreover, a
provincial museum, like our institution, needs the most efficient display through wellpresented and distinct cultural manifestations.
Keywords: campaign, publicity, promotion, education.
Cultură,

educaţie,

distracţie,

amuzament, socializare,
recâştigarea publicului, plimbare sau relaxare? Să definim Şcoala
Altfel„. sau să încercăm să avem o viziune mai amplă asupra
evenimentelor care se întâmplă în această săptămână de primăvară şi,
mai ales, să vedem ce devin Muzeele pentru publicul vizitator? Avem
un public? Ce fel de public şi cât de receptiv este chemării noastre?
Elevii din instituţiile de învăţământ din oraşul nostru, dar şi din
alte oraşe, au avut prileji ul ca în perioada 18 - 22 aprilie 2016 să
participe la activităţile interactive organizate la diferite secţii ale
muzeului, cu ocazia programului intitulat „ Şcoala Alţfel". O săptămână
creată special pentru elevii claselor primare, gimnaziale şi liceale, de
aprofundare a altor cunoştinţe, de excursii în afara instituţiei de
învăţământ, de socializare şi colaborare şi chiar de relaxare.
Oferta instituţiei noastre pentru programul „ Şcoala Altfel" a
fost extrem de generoasă, constând din multe acţiuni culturale şi
activităţi pedagogice realizate în colaborare cu grupurile participante.
Tot în această perioadă au fost organizate şi două expoziţii temporare
„Artă tradiţională în viziunea elevilor", realizată în colaborare cu
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, iar cealaltă dedicată
„ Comemorării Centenaralui Primului Război Mondial".
În acestă lucrare ne vom axa mai mult pe importanţa unei
·şef serviciu, Muzeul Municipal Câmpulung,
e-mail: sanda.safta@muzeulcampulung.ro
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campanii de publicitate şi impactul asupra comunităţii locale. Ne-am
atins scopul cu această promovare?
Activităţile s-au desfăşurat în cele trei secţii ale muzeului: de
Istorie, Artă plastică şi Ştiinţele Naturii; de Etnografie şi Artă Populară;
Ansamblul Monumental de la Mateiaş, fiind programate pe zile şi ore,
înscrierile realizându-se la muzeografii desemnaţi pe cele trei secţii.
Vom enumera aceste activităţi pedagogice, apoi ne vom opri la câteva
dintre ele unde impactul asupra publicului vizitator a fost neaşteptat de
mare (cultură, educaţie, amuzament, socializare, creativitate).
La secţia de Istorie şi Ştiinţele Naturii: Cum scriau strămoşii
noştri? Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung; Prietenii noştri din
Muscel; Arheologul norocos - o activitate unde se putea descoperi
povestea unui artefact arheologic, să profesese pentru o zi meseria de
arheolog, în cadrul unui mic şantier arheologic unde aveau toate
uneltele necesare unei săpături arheologice; Storytelling - Să ne
cunoaştem voievozii: Basarab I Întemeietorul, Vlad Ţepeş, Al. I. Cuza.
Foarte multe grupuri s-au înscris la aceste legende, povestiri, fapte mai
puţin cunoscute din timpul domniilor celor trei domnitori, toate relatate
de specialiştii muzeului într-un cadru istoric.
Activităţile cu cel mai mare impact asupra publicului au fost
Tabără militară la Câmpulung, Paradă militară şi Comemorarea
Centenarului de la intrarea României în Marele Război (locul de
desfăşurare-Mausoleul de la Mateiaş). Pe parcursul a două zile, în
cadrul Taberei militare, coorganizatorul nostru Asociaţia 6 Dorobanţii
a invitat pe toţi vizitatorii, cu mic, cu mare, să descopere ce însemna o
tabără militară în timpul Primului Război Mondial, echipamentele
militare, armele din dotare ale armatelor, poveşti de război, un oficiu
poştal care funcţiona pe câmpul de luptă (vizitatorii, spre amuzament,
chiar au redactat scrisori celor dragi de acasă), dar şi un mic punct de
ajutor sanitar. Cortul a fost amplasat în Piaţa Centrală a oraşului, iar a
doua zi el a fost montat la Mausoleul de la Mateiaş. Astfel, ei au avut
ocazia să experimenteze timp de două zile ce înseamna să fii soldat în
Armata Română, în Primul Război Mondial!
Cu ocazia Paradei militare în Piaţa Centrală a oraşului şi pe
terasa de paradă a Mausoleului de la Mateiaş, publicul participant a fost
din toate categoriile de vârstă. Ei au putut asista la o impresionantă
139

desfăşurare

de forţe, la care au participat membri ai Batalionului 30
Vânători de Munte „Dragoslavele", ai Bazei de Instruire pentru Apărare
Chimică, Biologică, Radiologică şi Nucleară „Muscel", ale serviciilor
de Poliţie Argeş, ISU Argeş şi Inspectoratului de Jandarmi, care au
demonstrat celor prezenţi în ce constă activitatea şi implicarea acestor
instituţii în viaţa comunităţii. Copiii au putut astfel să afle tot felul de
informaţii despre viaţa militară, despre arme şi muniţii şi chiar să se
joace cu ele. Şi instituţia noastră a avut un stand dedicat comemorării
centenarului, participanţii la eveniment putând admira uniforme
militare, medalii şi insigne istorice, primind totodată informaţii utile de
la muzeografi. Aproximativ 3000 de persoane au fost prezente la aceste
demonstraţii.
Şi secţia

de Etnografie şi Artă Populară a fost animată.
Activităţile interactive au atras un număr mare de vizitatori, în special
Vânătorea de ouă, unde elevii au devenit mici meşteri populari
învăţând să încondeieze ouăle roşii după diverse motive specifice zonei
Muntenia. Veselie mare, recreere, amuzament şi educaţie totodată.
Nici atelierele demonstrative şi interactive de fierărie, broderie şi
pielărie nu au dus lipsă de vizitatori. Alături de voluntarii muzeului,
Străjerii Voievodului de Câmpulung, copiii au fost introduşi în tainele
echipamentelor de luptă şi uneltelor folosite de strămoşii noştri. Alte
activităţi interactive au fost atelierele de cusut şi confecţionat felicitări
pascale.
Ce fel de public am avut în această săptămână? Din toate
categoriile de vârstă, dar în special publicul tânăr a răspuns chemării
noastre dorind să participe la multe activităţi noi faţă de ceea ce
cunoştea, manifestându-şi dorinţa de învăţare (storytelling, atelierele
interactive de broderie, pielărie, de continuare a tradiţiilor muscelene ),
curiozitatea şi poate alegerea viitoarei meserii (tabăra militară şi parada
militară, arheologul norocos), socializarea, comunicarea, creativitatea
şi colaborarea (la toate actvităţile desfăşurate).
Dar toate aceste activităţi nu s-ar fi bucurat de un real succes
fără o comunicare adecvată. Beneficiind de ajutorul şi colaborarea cu
un specialist PR, Muzeul nostru a făcut în acest an un salt uriaş în ce
priveşte numărul de vizitatori şi participanţi la activităţile pe care le-a
organizat.
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Dacă

în anul 2014 campania de promovare a constat în
promovare prin cataloage de prezentare, e-mail-uri doar la nivelul
şcolilor şi mediul online, rezultatul regăsindu-se într-un număr total de
2684 de vizitatori, anul trecut, expunerea mediatică a vizat: cataloage,
comunicate de presă, mediul online. 20 de afişe şi emisiuni televizate.
Rezultatul? Totalul vizitatorilor celc,r patru secţii ale Muzeului (Istorie
şi Artă Plastică, Etnografie şi Artă Populară, Mausoleul Eroilor de la
Mateiaş, Casa Memorială „Poetul G. Topîrceanu") a fost în anul 2015
de 3231 de persoane.
Creşterea este oarecum serrnificativă faţă de anul precedent,
însă haideţi să vedem cum au stat luc:-urile pentru anul acesta.
Campania de promovare a Şcolii Alţfel a debutat cu şapte zile înainte de
a începe efectiv această săptămână, în mediul online. Pe tot parcursul
atelierelor organizate de Muzeu, specialistul PR a realizat pe o
binecunoscută reţea de socializare o adevărată campanie de
conştienţizare, prin care a postat tea.ser-uri regulat pe pagina Muzeului,
pe care, mai apoi, le-a distribuit în peste 30 de grupuri dedicate
activităţilor muzeale dar, mai ales, grupuri din care fac parte
câmpulungeni, locuitori ai oraşului şi zonelor limitrofe, dar şi de pe
întreg cuprinsul judeţului Argeş.
Mai mult, campania în social media a vizat postarea promptă de
imagini şi mici texte de explicare ;1 activităţilor şi întâmplărilor din
timpul atelierelor organizate zilnic. Astfel, cei care au participat la
manifestări, dar şi cei de acasă, au putut fi informaţi în timp real pe tot
parcursul acelei saptămâni.
La nivel de comunicare indoor, cataloage de prezentare,
distribuite în şcoli, comunicate de presă ce au vizat atât presa locală, cât
şi pe cea regională, 40 de afişe, un banner, roll-up-uri şi câteva emisiuni
televizate, precum şi ştirile apărute la două posturi locale de televiziune
au făcut diferenţa: peste 6400 de persoane au participat în cadrul Şcolii
Altfel, cel mai mare număr de participanţi înregistrat din toţi anii în care
Muzeul participă la acest program naţional.
Cifrele vorbesc de la sine, iar importanţa unei comunicări
eficiente este evidentă. Necesitatea ca această comunicare să se
realizeze prin toate canalele şi mijloacele posibile de către un specialist
care nu trebuie neapărat să fie prins în organigrama muzeală, ci poate fi
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contractat ca şi colaborator extern este extrem de importantă, mai ales
în expunerea unui muzeu de provincie. Vorbim totuşi despre o instituţie
al cărui principal rol este acela de a promova identitatea culturală a
locului pe care îl reprezintă şi de a sădi în mentalul colectiv interesul
pentru cultură, istorie, artă şi patrimoniu. Iar acest rol nu poate fi
îndeplinit fără o comunicare eficientă.
Tot în materie de comunicare trebuie menţionat un subiect
deosebit de delicat, atât pentru Muzeul nostru, cât şi la nivel naţional:
departamentul de marketing. Adică principalul "vinovat" de
planificarea şi realizarea unui plan de dezvoltare şi de promovare a
activităţilor muzeale. Acest departament merge mână în mână cu
specialistul de PR, rezultatul unei campanii de marketing regăsindu-se
în campania de comunicare implementată de acest specialist. Cum
muzeele nu îşi permit de cele mai multe ori un asemenea departament,
rolul de a comunica evenimentele pe care le organizează este absolut
necesar să fie externalizat către un specialist de comunicare. Este un
cerc vicios din care, dacă nu se poate ieşi, muzeele sunt condamnate să
rămână din ce în ce mai mult în anonimat, în favoarea unei lumi
virtuale, tehnologizate care de cele mai multe ori în ce priveşte muzeele
de provincie, nu deţine informaţii despre patrimoniul, istoria, cultura şi
tradiţiile locale. Acestea se găsesc exclusiv în muzeele care, fără o
comunicare optimă, riscă să păstreze aceste informaţii dincolo de sticla
vitrinelor, doar pentru nostalgici!

Tabără militară

-
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Piaţa Centrală

Tabără militară Mausoleul de la Mateiaş

Paradă militară

Mausoleul de la Mateiaş

Storytelling -
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Secţia

de Istorie

Lecţii

despre armonia cu natura
În Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.
Proiect educaţional
Maria

SAsu·

The "Lessons about the hannony with the nature" educational project had as
a target the pupils from elementary schools and its aim was to ensure the education
regarding the protection and preservation of the natural resources and transform
wastes into useful things. Within this project, there were held educational activities
and workshops with informative purpose where the students materialized ideas of
recycling and transforming wastes into useful objects. In this framework, there was
organized a temporary exhibition with the objects made by students through
recycling.
Key words: environmental education, museum, Sibiu

Introducere
Încă de la inaugurare, în 12 mai 1849, fondatorii Muzeului de
Istorie Naturală şi-au îndreptat atenţia către educarea şi informarea
concetăţenilor legat de mediul înconjurător şi au sesizat, încă de atunci,
necesitatea protejării naturii şi a resurselor de mediu. Educaţia,
informarea publicului vizitator al Muzeului de Istorie Naturală,
considerau fondatorii acestuia, constituie un pas esenţial în protejarea
viitoare a naturii (Ciobanu, Cuzepan, 2015, p. 467). De aceea, încercau
ca în activitatea lor să includă teme diverse, complexe care să răspundă
aşteptărilor unui public cât mai variat în ceea ce priveşte ocupaţiile,
pregătirea, astfel încât să se transmită cât mai eficient informaţii legate
de natură şi mediu.
Muzeul este partenerul ideal în educaţia fără prejudecăţi, limite
şi bariere (Opriş, 2008, p. 96), constituind prin activităţile educative şi
proiectele desfăşurate, o formă de educare nonformală accesibilă
oricui. În amplul proces de formare al omului, muzeul continuă să
completeze, să consolideze şi să desăvârşească cunoştinţele acumulate
prin orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Şcoala, instituţie cheie
în comunitate, e aptă să acţioneze ca agent al inovaţiei, schimbării şi
dezvoltării pentru că poate antrena numeroşi membrii ai comunităţii în
'restaurator, Muzeul Naţional Brukenthal, departamentul Muzeul de Istorie Naturală,
e-mail: mariasasu20 l 6@gmail.com
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identificarea şi rezolvarea problemelor (Ciobanu et al, 2013, p. 13).
Secolul XXI se confruntă cu probleme de mediu grave,
dezechilibre care se datorează comportamentului nesăbuit al omului
faţă de natură. În fiecare colţ al lumii se taie păduri, se extrag minerale,
se poluează aerul şi apa, distrugându-se zone naturale într-un ritm fără
precedent în istoria vieţii pe pământ. Odată cu creşterea cerinţelor
pentru satisfacerea nevoilor şi dorinţelor populaţiilor aflate în continuă
creştere, devin mai vizibile şi degradările mediului: dispariţia speciilor,
extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor
de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane.
Pornind de la aceste premise, s-a dezvoltat ideea proiectului
Lecţii despre armonia cu natura pentru că dorim ca prin activităţile
organizate să promovăm educaţia pentru mediu, concept susţinut şi în
cadrul proiectului EMAS prin care toate activităţile desfăşurate în
cadrul Muzeului sunt prietenoase cu mediul, iar conceptul acestui
sistem va fi transmis şi comunităţii (www.brukenthalmuseum.ro ).
Educaţia ecologică în rândul copiilor - formare pentru viitor, poate oferi
o îndrumare spre acele comportamente şi atitudini corecte de care
mediul are nevoie, conştiinţa ecologică fiind o cerinţă importantă
pentru comunitatea zilelor noastre.
Proiectul se adresează elevilor din ciclul primar, deoarece prin
educarea comportamentului viitorilor adulţi, cât şi a părinţilor acestora,
prin transmiterea de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi
conştientizarea angajamentului de care au nevoie oamenii, putem
învăţa să gospodărim eficient resursele pământului şi să ne asumăm
răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
Proiectul a avut ca scop educaţia privind protejarea şi economisirea
resurselor de mediu şi transformarea deşeurilor în obiecte utile. Pentru
realizarea acestuia, ne-am propus următoarele obiective:
- dezvoltarea interesului pentru înţelegerea şi protejarea
mediului înconjurător;
- responsabilizarea elevilor faţă de mediu prin atragerea atenţiei
asupra necesităţii reciclării deşeurilor;
- dezvoltarea spiritului civic privind cultura ecologică şi
cultivarea dorinţei de a trăi într-un mediu curat, mai puţin poluat;
- educaţia pentru economia resurselor energetice - utilizarea
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raţională şi

conservarea resurselor de mediu prin abordarea unui stil de
viaţă ecologic;
-educarea elevilor în spiritul dezvoltării durabile;
-conştientizarea problemelor de mediu şi dezvoltarea
respectului prin implicarea elevilor în activităţi ecologice, constructive,
plăcute;

-facilitarea accesului la informaţii ecologice.
Descrierea activităţilor
Proiectul a debutat odată cu sărbătorirea Orei Pământului, din
19 martie 2016, care s-a desfăşurat sub sloganul „Dăruieşte naturii din
energia ta. Ce poţi tu să faci pentru a fi în armonie cu natura", aceasta a
constituit şi prima din activităţile proiectului.
Primul modul din cadrul proiectului a avut loc în perioada martie-iunie
2016 la care au participat elevii clasei a II-a de la Şcoala Gimnazială Nr.
2 din Sibiu, secţia germană, aflaţi sub îndrumarea învăţătoarei Ramona
Untch. În cadrul proiectului s-au organizat 1O activităţi educative
(Tabelul 1) cu teme diferite, iar fiecare activitate desfăşurată a avut două
componente:
-o parte teoretică - activităţi de informare concretizate printr-o
prezentare tematică - power-point, lecţie interactivă sau urmărirea unui
film documentar şi discuţii pe baza acestuia;
-o parte practică - realizată în cadrul unui un atelier de lucru
unde elevii au învăţat să confecţioneze, să transforme diferite deşeuri,
materiale reciclate, colectate de fiecare participant din propria casa, în
obiecte utile - pentru birou (suport pentru creioane) sau obiecte
decorative care să înfrumuseţeze casa sau grădina (jardinieră pentru
flori).
Pentru că acest proiect a avut şi o latură practică, necesarul de
resurse materiale a fost minim pentru a păstra esenţa proiectului - cea a
economisirii. Resursele materiale necesare proiectului au fost:
-video-proiectorul muzeului, aflat în dotare;
-fişe de lucru (pe care elevii le-au completat cu informaţii
primite în timpul prezentărilor);
-diverse materiale necesare în timpul atelierelor: culori
tempera, culori acrilice, sfoară, foarfeci, lipici; materiale reciclate hârtie, carton, sticle, ambalaje de şampon, conserve de metal, pet-uri,
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doze de aluminiu.

Tabelul 1.
Structura activităţilor şi temele abordate
în cadrul desfăşurării proiectului

Titlul

I.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

~-c
~ ~ tr I)

activităţii

·-

Teme dezbătute
Ora Pământului - „Dăruieşte naturii din Responsabilitatea fiecăruia faţă de mediul
energia ta. Ce poţi tu să faci pentru a fi înconjurător
..
în armonie cu natura
Necesitatea de a acţiona pentru rezolvarea
problemelor de mediu
Resurse - utilizarea raţională, conservarea
Tipuri de resurse utilizate în lume
resurselor
Tipuri de materiale reciclabile - colectarea
Redu, refoloseşte, reciclează
selectivă a deşeurilor: hânia şi cartonul,
sticla, metalul, plasticul
Apa - resursă vitală
Metode de economisire
Proiecţie film documentar
Diversitatea lumii în care trăim - învăţăm să
apreciem natura şi viaţa
Transformă deşeurile într-o resursă Reutilizarea hâniei şi cartonului
atelier de creaţie
Proiecţie film documentar
Factorul antropic în degradarea mediului
Atelier de reciclare creativă
Reciclarea plasticului (pet-uri, ambalaje)
Transformă deşeurile într-o resursă
Atelier - metode de reciclare a sticlei
Transformă deşeurile într-o resursă
Invăţăm să reciclăm metalul

Spaţiul

utilizat pentru derularea proiectului a fost Sala
Multimedia din cadrul Muzeului de Istorie Naturală, capacitatea
maximă a sălii fiind de 30 de locuri, pentru desfăşurarea activităţilor în
condiţii optime pentru elevi.
Promovarea proiectului s-a realizat în mediul on-line atât pe
blog-ul Muzeului de Istorie Naturală (https://brukenthalnaturale.
wordpress.com/) şi pe pagina de socializare a acestuia, care a urmărit
îndeaproape derularea activităţilor, cât şi printermediul presei on-line,
într-un articol prezentat în Revista de cultură Capital Cultural
(http://capitalcultural.ro ).
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Rezultatele proiectului
Facilitarea accesului la informaţii privind obiectivele, cât si
rezultatele proiectului au fost promovate în cadrul unei expoziţii
temporare în incinta muzeului cu obiecte realizate de elevi în timpul
atelierelor de creaţie. Obiectele etalate în expoziţie sunt doar câteva
exemple privind modul în care „gunoiul" poate deveni util prin
reciclare.
Vernisajul a avut loc în data de 23 iunie, fiind promovat printrun afiş realizat în cadrul muzeului. Elevii, la rândul lor, au realizat câte o
invitaţie pentru părinţi. Vernisarea unei expoziţii cu obiecte realizate de
elevi, în faţa părinţilor, a fost inedit pentru toţi participanţii şi a
constituit un îndemn pentru părinţi de a-şi susţine copiii în dorinţa lor de
economisire, de construire a ceva nou din ceva ce ar fi trebuit aruncat.
Faptul că ceea ce au învăţat şi construit a avut o finalizare, a constituit
un îndemn pentru a participa la astfel de acţiuni şi în viitor.
La deschiderea expoziţiei au participat elevi cu vârste cuprinse
între 6 şi 8 ani, încântaţi să-şi vadă lucrările într-o expoziţie deschisă
publicului vizitator al muzeului, alături de organizatorii evenimentului
- coordonator EMAS Rodica Ciobanu, curatori Maria Sasu, Gabriela
Cuzepan - care au făcut o prezentare a proiectului şi a expoziţiei.
Vernisarea expoziţiei în pragul încheierii anului şcolar 2015-2016
încununează efortul depus de elevi în timpul atelierelor şi evidenţiază
dorinţa lor de a avea un oraş mai curat, mai puţin poluat, cu mai puţine
deşeuri.

În continuarea acestui proiect menit să ne înveţe despre un mod
de viaţă în armonie cu natura, am conceput programe care se adresează
şi elevilor din învăţământul liceal, astfel ne putem adresa mai multor
categorii de vârstă.
Prin implicarea elevilor, de la clasele mici şi până la liceu, în
activităţile de cunoaştere, de înţelegere a unor fenomene, în
identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a
mediului, are ca rezultat formarea unor convingeri şi deprinderi de
apărare şi conservare a mediului înconjurător - condiţie de viaţă
civilizată şi sănătoasă.

E datoria fiecăruia dintre noi să ne implicăm în viaţa oraşului, a
comunităţii în care trăim. Fiecare are puterea să schimbe lumea în care
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trăieşte

prin exemplul pozitiv - puterea individului de a-şi schimba
propriul comportament este cel mai bun şi demn exemplu care poate fi
oferit cuiva.
Mulţumesc colegilor din Muzeul Naţional Brukenthal pentru ajutorul
acordat pentru buna desfăşurare a proiectului.
Bibliografie:
I .Ciobanu, Rodica; Cuzepan, Gabriela, Activităţile educaţionale în
Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu. Retrospectivă, în Brukenthal Acta
Musei X.3 , Sibiu, 2015
2.Ciobanu, Rodica; Mesaroş, Ana-Maria; Cuzepan, Gabriela, Educaţia
muzeală ca mijloc de promovare a proiectelor de mediu, în Pedagogie
muzeală I, Ed. Mega, Târgu-Mureş, 2013
3.0priş, Ioan , Managementul muzeal, Ed. Cetatea de Scaun,
Târgovişte , 2008

Elevi în timpul workshop-urilor de reciclare
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creativă

- metalul

Atelier - reciclarea sticlei

Obiecte din

expoziţia temporară
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Istoria la persoana întâi
Cristina SEITZ.
The project developed by the "Casa Mureşenilor (The House of the
lnhabitants in Mureş)" Museum proposes to form a Body of Guides - historical
characters specialized in presenting some tourist and cultural information about
Braşov in a personal way, in order to ensure a better understanding ofit from the part
ofthe tourists and the local community.
Keywords: history told at the first person, guides - historical characters, life stories,
the "Casa Mureşenilor (The House ofthe Inhabitants in Mureş)" Museum of Braşov,
Cultour Association.

Proiectul Istoria la persoana întâi a fost conceput ca o
continuare firească a unui alt proiect derulat de Muzeul „Casa
Mureşenilor" Braşov, în anul 2012, „MEMO - marcarea elementelor
memoriale din Braşov", finanţat nerambursabil de către Administraţia
Fondului Cultural Naţional. În cadrul acestuia au fost tipărite 30.000 de
hărţi ale Braşovului, cu semnalizarea a 30 de imobile care au fost locuite
de mari personalităţi ale istoriei şi culturii. În mod natural, iniţierea unui
proiect în care personaje istorice din trecut le „vorbesc" celor de azi
poate fi considerată ca o continuare potrivită a conceptului de
promovare a patrimoniului prin intermediul personalităţilor.
Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov, alături de partenerul
Asociaţia Cultour, a derulat, în perioada august-octombrie 2016,
proiectul „Istoria la persoana întâi". Proiectul a fost finanţat din bugetul
Municipiului Braşov, în sesiunea de finanţare proiecte culturale
11/2016.
Scopul proiectului cultural a fost de îmbunătăţire a accesului la
informaţie istorică şi ameliorarea calităţii experienţei de vizitare a
Braşovului de către turişti prin introducerea în peisajul urban a unor
„personaje istorice" locale care şi-au prezentat poveştile de viaţă, întrun mod interactiv şi personal.
Proiectul şi-a propus constituirea unui corp de ghizi-personaje
istorice, specializaţi în prezentarea într-o manieră personală a unor
informaţii cu caracter turistic şi cultural despre Braşov pentru o mai
bună informare a turiştilor şi comunităţii locale. Grupul de „personaje
"muzeograf, Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov, manager de proiect „Istoria la
persoana întâi", e-mail: cristina_ seitz@yahoo.com
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istorice" format din 1O facilitatori, îmbrăcaţi în costume de secol XVIXIX, a fost prezent în centrul istoric al Braşovului şi a prezentat
trecătorilor şi turiştilor poveşti de viaţă ale unor personalităţi locale din
acea perioadă.
În debutul proiectului, un istoric colaborator a realizat o
documentare-cercetare istorică care a generat 1O scenarii la persoana
întâi, un scurt istoric al Braşovului sec. XVI-XIX şi un raport privind
caracteristicile vestimentaţiei sec. XVI-XIX. Personalităţile alese au
fost figuri marcante ale Braşovului, care şi-au pus amprenta asupra
vieţii culturale şi sociale: Johannes Honterus (1498-1549), Diaconul
Coresi (d. 1583), Apollonia Hirscher (d. 1547), Michael Weiss (15691612), George Bariţiu (1812-1893), Andrei Mureşanu (1816-1863),
Mişu Popp (1827-1892), Elena Mureşianu (1862-1924 ), Maria
Baiulescu ( 1860-1941 ), Aprily Lajos ( 1887-1967).
La al doilea nivel, partenerul Asociaţia Cultour a avut misiunea
de a constitui grupul de ghizi. Viitorii ghizi-personaje istorice trebuiau
să îndeplinească mai multe cerinţe: disponibilitate de timp liber în
perioada de derulare a proiectului ( 19 septembrie- 23 octombrie 2016),
să fie cunoscători ai unei limbi de circulaţie internaţională şi să aibă
foarte bune abilităţi de comunicare. Au fost tipărite şi distribuite afişe şi
realizată o campanie de promovare prin intermediul reţelelor de
socializare, site-urilor de internet şi în mass-media. În urma
interviurilor au fost selectate 1Opersoane. Doi formatori au avut sarcina
de a instrui cele 1O persoane prin derularea unui atelier de pregătire a
viitorilor ghizi - personaje istorice, având o componentă istorică
culturală şi una dramatică-teatrală, care să le permită acestora
prezentarea într-o manieră personală, a istoriei locale turiştilor, în limba
română sau o limbă de circulaţie internaţională.
În a treia etapă, în perioada 19 septembrie-23 octombrie 2016,
cele 1O personaje istorice au desfăşurat activitatea efectivă în stradă.
Îmbrăcaţi în ţinute caracteristice secolului din care face parte
personajul interpretat de ei, ghizii au oferit şi informaţii referitoare la
vestimentaţia purtată. Ghizii - personaje istorice au interpretat într-o
manieră personală, la persoana întâi, poveştile de viaţă ale
personalităţilor evocate, au interacţionat cu turişti români şi străini, cu
localnici şi le-au îndrumat paşii prin cetatea Braşovului, ajutându-i să
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descopere o parte din istoria oraşului. Beneficiarii proiectului au aflat în
mod interactiv informaţii despre evenimente din istoria oraşului, date
despre monumente şi clădiri istorice, informaţii cu caracter memorial,
cu accent pe personalităţile istorice locale. Grupul de ghizi - personaje
istorice a animat cetatea Braşovului, a îndemnat turiştii să retrăiască
istoria alături de ei şi să viziteze obiective muzeale şi cultural turistice
(turnuri, bastioane).
Activităţile au fost organizate cu sprijinul organizaţiei partenere
în proiect, cu sprijinul autorităţilor locale şi cu implicarea directă a
publicului. Proiectul a completat agenda cultural turistică a Braşovului,
unul dintre cele mai vizitate oraşe din România.
Proiectul „Istoria la persoana întâi" este relevant pentru direcţiile de
acţiune din „Strategia culturală a municipiului Braşov 2015-2030".
Aici este specificat faptul că „direcţia de dezvoltare «oraş turistic»
cuprinde măsuri ce se concentrează asupra dezvoltării turismului în
oraş. Acest domeniu de măsuri înglobează dezvoltarea activităţilor
turistice, de marketing, dar şi măsuri pentru dezvoltarea sectoarelor
culturale şi creative ca pivot al unei sinergii cu domeniul culturii.
Turismul se conturează firesc printre priorităţile autorităţilor şi
locuitorilor şi reprezintă de fapt o condiţionare geografică, dar pasul
următor pentru atragerea şi dezvoltarea acestui domeniu este oferirea
unor perspective culturale de petrecere a timpului celor care sunt atraşi
de provocările turistice. De altfel, în puţine regiuni din România
îmbinarea dintre turism şi cultură poate fi atât de natural asimilată" •
Implementarea proiectului „Istoria la persoana întâi" se încadrează în
aceste priorităţi locale prin asigurarea unui nivel calitativ şi inedit al
actului cultural, prin documentarea realizată de specialişti şi prin
instruirea ghizilor-personaje istorice asigurată de formatori calificaţi,
prin intervenţia directă a unor ghizi culturali ce au diversificat oferta
culturală de tip outdoor, în spaţii cu notorietate din cetatea Braşovului.
Proiectul a susţinut o abordare alternativă şi neconvenţională de
promovare a patrimoniului şi facilitarea accesului la cultură prin
formarea unor ghizi culturali utilizând tehnica storytelling-ului, aceştia
1

'http://www.brasovcity.ro/file-zone/proiecte-culturale/Strategie%20cultura.pdf, p. 7
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au fost prezenţi în Piaţa Sfatului din Braşov şi au oferit informaţii
istorice sub o formă accesibilă şi plăcută publicului larg. Pentru
localnici, Piaţa Sfatului reprezintă inima oraşului, un spaţiu în care s-au
desfăşurat şi continuă să aibă loc mare parte dintre cele mai importante
evenimente culturale şi artistice, pe lângă faptul că este o zonă pietonală
este şi un loc de întâlnire pentru prieteni. Pentru mulţi turişti este locul
în care îşi încep incursiunile în oraş, un foarte bun punct de plecare
pentru a vizita oraşul Braşov, iar cele mai importante puncte turistice
din oraş sunt accesibile pornind din acest loc.
Turiştii care stau mai mult de o zi vor să afle mai multe
informaţii despre oraşul pe care îl vizitează, nu doar despre
monumentele istorice, ci şi informaţii cu caracter memorial, cine a
locuit în ele, în ce perioade, evenimente majore din istoria oraşului
(incendii, molime). Industria turismului poate ajuta o ţară să-şi
descopere sau redescopere identitatea naţională/locală. Prezenţa unor
ghizi -personaje istorice de secol XVIII-XIX care îşi prezintă prin viu
grai istoria proprie la persoana întâi - storytelling, s-a impus pe cale de
consecinţă. Prezenţa acestei mase numeroase de turişti pe străzile
centrului istoric al Braşovului, care nu este dublată de oferirea unor
informaţii avizate, de calitate şi personalizate duce la scăderea calităţii
serviciilor cultural turistice oferite de autorităţi şi operatorii culturali.
Proiectul „Istoria la persoana întâi" s-a bucurat de o mare
vizibilitate în mass-media fiind mediatizat în presa scrisă locală ( 1O
articole), în mediul on-line (peste 40 de articole), televiziune (ştirile
naţionale: PROTV, DIGI 24 şi locale: RTT Braşov, NOVA Braşov,
BraşovTV şi emisiunea „Memoria pietrei" - RTT Braşov), radio (ştiri
locale/naţionale şi emisiunea „Cu . .. minte de weekend" - Radio
România Cultural). În timpul derulării proiectului am avut diverse
colaborări fiind prezenţi în cadrul deschiderii oficiale a Festivalului
Dracula Film, ediţia IV, şi la Coresi Shoping Resort, cel mai mare mail
din Braşov.
2
Partenerul, Asociaţia Cultour , înfiinţată în 2011, şi-a demarat
activitatea iniţiind primele tururi gratuite din ţară dedicate turiştilor,
oferindu-le hărţi gratuite şi dezvoltând o platformă online cu informaţii
'http://www.asociatia-cultour.ro
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utile în limba engleză. Până acum a fost gazda a peste 35 .000 de turişti
în Bucureşti şi peste 12.000 de turişti în Braşov, iar despre calitatea
tururilor oferite vorbeşte şi clasarea pe locul întâi pe platforma
TripAdvisor, conform aprecierilor turiştilor. Asociaţia Cultour a
dezvoltat şi desfăşurat şi tururi tematice pentru localnici, copii şi
studenţi, încurajându-i să descopere oraşul la pas, alături de ghizi
pasionaţi.

În cadrul proiectului „Istoria la persoana întâi", Asociaţia
Cultour a fumizat expertiza în etapa selecţionării, pregătirii/formării şi
coordonării grupului de personaje istorice-ghizi. În a doua etapă a
proiectului, respectiv de pregătire a acestor ghizi, pe lângă actorul care a
predat tehnici dramatice, şi-a desfăşurat activitatea de formare un
reprezentant, cu experienţa de ghid, al Asociaţiei Cultour. Acesta a
prezentat tehnici de ghidaj, exemple şi studii de caz, joc de rol, soluţii
practice pentru probleme curente. În a treia etapă a proiectului, după ce
au fost demarate efectiv ghidajele în stradă de către personajele istorice
vizate de proiect, aceeaşi Asociaţie Cultour a fumizat un coordonator al
acestui grup de ghizi, care a făcut programări, monitorizare în teren
(job-shadowing), respectiv a menţinut contactul direct sau telefonic cu
ghizii instruiţi în proiect.
Proiectul „Istoria la persoana întâi" este unul original şi fără
precedent în spaţiul românesc, cu un pronunţat caracter interactiv
datorat comunicării directe între personajele istorice şi beneficiarii
direcţi.
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Muzeul

şi

coeziunea

socială

Dr. Iuliana TITOV'
The museum institution, through its act1v1t1es, can take part în the
development ofthe positive attitudes conceming the cultural diversity. lt can bring its
contribution to the process of becoming aware of the existence of the Other, of
knowing and understanding them, of tolerating/ accepting them, as well as
appreciating their values.
Keywords: project, community, heritage, museum

Implicarea în viaţa comunităţii locale, dar mai ales în educaţia
tinerei generaţii a devenit, mai ales de la începutul secolului al XXI-lea,
unul din obiectivele principale ale instituţiilor muzeale. Dacă secolul al
XX-lea a însemnat pentru muzeologia românească formarea colecţiilor,
deschiderea expoziţiilor permanente, accentul fiind pus pe tezaurizare,
astăzi, muzeograful este preocupat îndeosebi de conservarea şi
valorificarea patrimoniului în diverse forme, prin realizarea de produse
muzeale complexe care să se adreseze turiştilor, dar şi comunităţii
locale.
Zona Dobrogei de Nord se defineşte, în toată complexitatea
faptelor de cultură materială şi imaterială, ca o zonă de conlocuire şi
convieţuire etnică. Ca urmare, imediat după 1989, cercetările
desfăşurate de specialiştii Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din
Tulcea au avut drept scop observarea directă, îndeosebi a comunităţilor
etnice minoritare din mediul rural. Nu au fost neglijate nici raporturile
stabilite între români (incluzând aici şi aromânii, meglenoromânii) populaţie majoritară - şi minorităţi (greci, bulgari, italieni, ruşi
lipoveni, ucraineni, rromi, turci şi tătari).
Pentru a analiza interacţiunea şi rezolvarea conflictului dintre
majoritatea şi minoritatea aflate în interacţiune am avut în vedere
posibile forme de evoluţie socioculturale:
1
- Aculturare şi enculturare. Termenului enculturare defineşte
procesul prin care individul din grupul etnic minoritar îşi dobândeşte
tradiţiile, limba, utilizarea artefactului material şi întreaga colecţie de
legende mituri, folclor şi crezuri populare. Dacă el trece de la un grup la
"şef-serviciu Muzeul de Etnografie şi artă populară, ICEM Tulcea

'J.W. Berry, Cross-Cultural Psychology: Research and Applications, Cambridge,
Cambridge University Press, 1994, p. 349-353
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altul are loc procesul numit aculturare prin care individul dobândeşte
2
credinţele Celuilalt printr-o resocializare a sa • În funcţie de alegerile
făcute de fiecare individ se construieşte identitatea personală şi
identitatea de grup. Formele finale de evoluţie pe care le poate atinge
grupul sunt:
- Asimilarea (manifestată în cazul în care un grup, în general
minoritar, se comportă într-un mod prin care dovedeşte că a abandonat
valorizarea propriei sale identităţi culturale în favoarea identităţii
grupului majoritar sau dominant, aceasta devenind pentru grupul
minoritar respectiv singurul model cultural);
-Integrarea (se produce atunci când o minoritate încearcă să-şi
menţină propria identitate culturală şi în acelaşi timp doreşte şi face
eforturi pentru a se integra în majoritate sau în grupul dominant);
- Discriminarea (corespunde cazului în care minoritatea îşi
menţine propria sa identitate culturală, dar se află într-o relaţie de
conflict cu majoritatea);
-Anomia sau marginalizarea (apare atunci când minoritatea îşi
abandonează propria identitate, dar nici nu se poate integra normelor
3
grupului majoritar sau dominant) •
Toate aceste forme de evoluţie socioculturală se regăsesc în
Dobrogea în diferite stadii, ele se contopesc la nivelul comunităţilor,
regăsindu-se doar la o parte din membrii grupului. Recunoaşterea
stadiilor de evoluţie fără cunoaşterea istoriei fiecărei culturi este
anevoioasă, iar capcanele culturale ce se nasc în timpul acestor evoluţii
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 şi imaterial ce
poate fi valorificat în crearea acestor produse, fie ele expoziţii, proiecte
educative sau pedagogice.
S-a observat că exponenţii culturilor diferite de cea română
evită autodezvăluirea apartenenţei etnice atunci când se află în dialog
direct cu Celălalt. Ei manifestă, în mediul social, acelaşi comportament
civic şi de consum. Comportamentul devine diferit în practicarea unor
luliana Titov, Relaţia majoritari-minoritari etnici în Dobrogea de Nord, Constanţa,
Ed.Dobrogea,2015,p. 184-185
'J.W. Berry, Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. Cambridge,
201l,p.354-357
2

159

obiceiuri, la nivelul tradiţiilor legate de vestimentaţie, alimentaţie,
obiceiuri calendaristice sau din ciclul vieţii, muzica şi dansul ş.a. Mai
concret, ceea ce îi desparte sau diferenţiază cu adevărat sunt dogmele
religioase cu regulile şi restricţiile ce sunt impuse de fiecare credinţă.
Ca un act de normalitate, colectivul Muzeului de Etnografie şi
Artă Populară Tulcea (MEAP) a fost şi este preocupat să contribuie la
cunoaşterea şi recunoaşterea contribuţiei pe care au avut-o diferitele
grupuri etnice din zona Dobrogei la formarea acestui ţinut unic. Au fost
realizate programe şi proiecte care să evidenţieze pe de o parte trecutul,
iar pe de altă parte, contextul realităţii complexe a societăţii de azi,
reprezentată de coexistenţa diferitelor identităţi etnice şi credinţe.
Ne-am propus dezvoltarea atitudinilor pozitive cu privire la
diversitatea culturală, conştientizarea existenţei Celuilalt, cunoaşterea
şi înţelegerea, toleranţa/acceptarea, dar şi aprecierea valorilor lui. De
asemenea, s-a urmărit demontarea atitudinilor negative, a stereotipiilor
negative (ex. rromii sunt hoţi sau nu au nici o meserie), a raporturilor
intergrupale ostile (ucraineni vs. ruşi; musulmani vs. creştini), dorind în
permanenţă să eliminăm cât mai multe bariere de comunicare. De
asemenea, ne dorim să cultivăm noi perspective de colaborare culturală
între grupurile etnice pornind de la sentimentul identităţii şi
apartenenţei culturale al fiecărui membru.
Conceptul multicultural care a ghidat iniţiativele noastre a fost
următorul: deşi toate popoarele împărtăşesc aceleaşi nevoi de bază şi
valori, diferă modul în care îşi satisface acele nevoi şi cum îşi exprimă
4
valorile • Alegerea subiectelor tratate în expoziţii au ţinut cont de aceste
nevoi comune şi de aceea ne-am oprit asupra ocupaţiilor şi
meşteşugurilor tradiţionale, tradiţii legate de naştere, nuntă, obiceiuri
calendaristice, ziua de târg, masa de sărbătoare ş.a. Ca diferenţe, am
inserat elementele identitare desprinse din calendarul sărbătorilor pe
care-l respectă (românii şi aromânii sunt păstrători ai credinţelor
ortodoxe de stil nou; ucrainenii şi grecii din mediul rural ţin sărbătorile
după calendarul ortodox pe stil vechi; ruşii-lipoveni respectă
sărbătorile ortodoxe de rit vechi şi străvechi; italienii din localitatea
'Susan K. Donley, Building Museum & School Partnerships, Beverly Sheppard
Editor, Harrisburg: Pennsylvania Federation of Museums and Historical
Organizations, 1993, p. 89
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Greci sunt catolici; turcii şi tătarii urmează normele din calendarul
islamic), port popular şi vestimentaţie rurală, gastronomie, muzica şi
dansul.
Scopul principal a fost acela de a avea permanent, repetitiv, în
spaţiul muzeal reprezentări multiculturale, de a veni în întâmpinarea
publicului ca un facilitator în comunicarea interetnică.
Unul din proiectele derulate de MEAP a fost proiectul Etnocopilăria. Muzeul - punte de legătură între ieri şi azi. A fost un proiect
educativ, finanţat de Primăria Tulcea, ce şi-a propus să evidenţieze
elemente ale ethnosului local şi naţional, cultivarea dragostei pentru
tradiţiile şi obiceiurile poporului român şi a celorlalte etnii
conlocuitoare în rândul copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin
implicarea directă a acestora.
Unul din obiective a fost dezvoltarea în rândul preşcolarilor şi
elevilor a capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a tradiţiilor locale
(obiceiuri şi meşteşuguri tradiţionale), dar şi cunoaşterea valorilor
estetice tradiţionale şi promovarea valorilor morale prin arta
spectacolului ca modalitate de creştere a nivelului de informare asupra
tradiţiei şi artei locale. Grupul ţintă a fost o mie de elevi tulceni cu vârste
între 3 - 18 ani şi optzeci cadre didactice.
O activitate importantă din cadrul proiectului a reprezentat-o
organizarea Galei Micul Etnograf Gala este un eveniment aflat la a IXa ediţie care susţine păstrarea identităţii culturale prin cunoaşterea şi
menţinerea vie a tradiţiilor într-o societate ameninţată de procesul
globalizării. În cadrul evenimentului sunt implicate persoane care se
preocupă cu păstrarea şi transmiterea tradiţiilor populare, fiind
încurajate acele activităţi în care specificul fiecărei etnii conlocuitoarea
este cel mai bine şi frumos evidenţiat. Pentru buna reuşită a
evenimentului s-au realizat materiale publicitare ( 1 banner, 150 flyere,
150 pliante de promovare, 100 afişe, 1.000 insigne, 1.000 baloane
inscripţionate, tricouri inscripţionate pentru persoanele implicate în
organizarea şi supravegherea desfăşurării Galei). Au fost selectate
lucrări executate de partenerii elevi ai MEAP, în cursul anului şcolar
2015-2016, în cadrul atelierelor etnografice de încondeiat ouă, ţesut,
cusut, desen ş.a. Acestea au fost expuse în spaţiile muzeale şi au putut fi
apreciate de toţi cei prezenţi la gală.
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Gala Micul Etnograf s-a desfaşurat pe parcursul a două zile
(16 - 17 iunie), în curtea Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, şi a
constat în:
-primirea invitaţilor (parteneri, oficialităţilor, reprezentanţi
mass-media, ş.a.);
-vernisarea expoziţiei Creaţie din drag de tradiţie, expoziţie cu
lucrări realizate de copii având ca tematică cultura tradiţională
dobrogeană, dar şi obiecte similare din colecţiile MEAP pentru a se
putea face o comparaţie între obiectele nou realizate şi cele vechi,
încercând, astfel, să anticipăm viitorul tradiţiilor etnografice în
comunitatea noastră;
-concursul Ucenicul ţesător (au fost premiaţi cei mai iscusiţi
participanţi);
-lecţie

de dans popular (ansamblurile artistice invitate la Gală
de dans celorlalţi participanţi la acţiune);
-acordarea trofeelor, a mapelor cu materiale promoţionale şi
diplomelor pentru cadrele didactice, colectivele de elevi şi pentru
reprezentanţii instituţiilor colaboratoare;
-spectacol cu obiceiuri şi tradiţii dobrogene susţinut de elevi şi
invitaţi speciali (Ansamblul Artistic Doruleţul, Ansamblul Folcloric
Aromân „Dor" Sarighiol de Deal).
La final, putem spune cu certitudine că impactul proiectului a
fost unul puternic resimţit în rândul elevilor şi a celorlalţi participanţi.
Evenimentele desfăşurate, pe lângă caracterul etno-cultural, au
reprezentat un mod inedit de educare şi implicare a tinerei generaţii, de
conştientizare a acesteia cu privire la importanţa cunoaşterii tradiţiilor
strămoşeşti, importanţa păstrării şi transmiterii obiceiurilor din
generaţie în generaţie şi, nu în ultimul rând, de promovare a tinerelor
talente.
Prin toate activităţile programate în proiect copiii, părinţii,
cadrele didactice, comunitatea locală au înţeles necesitatea păstrării şi
transmiterii tradiţiilor populare, ca marcă identitară a fiecărei etnii.
S-au promovat arta populară, meşteşugurile tradiţionale, obiceiuri de
peste an, folclor şi dans popular, cultura tradiţională, în general, în
rândul tinerilor din instituţiile de învăţământ tulcene, dar şi întărirea
dialogului dintre cunoscătorii tradiţiilor şi publicul ţintă al proiectului.
explică câţiva paşi
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Nu în ultimul rând, putem menţiona faptul că tinerii voluntari din
cadrul celor două asociaţii nonguvernamentale care ne-au sprijinit,
Ong. Celisea şi Ong. Pro Noviodunum, şi-au dezvoltat noi competenţe
de lucru, aptitudini de comunicare şi limbaj , au învăţat să gestioneze
conflictele proprii, dar şi cele ivite în relaţia cu grupul ţintă şi aici
menţionăm faptul că voluntarii au avut "grijă" ca toate grupurile de
copii ( 1.200 copii cu vârste între 4 şi 14 ani) să primească, fiecare, tot ce
era pregătit pentru ei şi tocmai această implicare dezvoltă atitudinea
pozitivă faţă de Celălalt şi de participare socială care are influenţă
directă în formarea/schimbarea atitudinii întregii comunităţi.
Bibliografie:
1.Berry, J. W., Cross-Cultural Psychology: Research and Applications,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 588 p.
2.Donley, Susan K., Building Museum & School Partnerships, Beverly
Sheppard Editor, Harrisburg: Pennsylvania Federation of Museums
and Historical Organizations, 1993, 1O1 p.
3.Titov, Iuliana, Relaţia majoritari-minoritari etnici in Dobrogea de
Nord, Constanţa, Ed. Dobrogea, 2015, 350 p.

Moment artistic s u sţi nut de elevi ai Şcolii din com.
Jurilovca, jud. Tulcea, inspiri! din tradiţiile ruşilor
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Moment artistic susţinut de elevi al Şcolii
din Luncaviţa , suită de dansuri dobrogene

Secvenţă

din cadrul concursulu i Ucenicul ţesător
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Secvenţă
lecţiei

de la finalul
de dans

Căsuţa cu ţesături şi cusături
realizate de copii pentru
expoziţia Creaţie din drag
de tradiţie

Căsuţa

cu măşti şi păpuşi
realizate de copii pentru
expoziţia Creaţie din drag
de tradiţie
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Peştera Ialomiţei, călătorie

centrul

spre

Pământului

Adina UNGUREANU"
Georgiana UNGUREANU„
A highly successful project of the County Council of Dâmboviţa; the
Cave" tourist attraction in the Bucegi Mountain, under the management of
the "Curtea Domnească (Princely Court) "National Museum Complex ofTârgovişte.
The Ialomiţa Cave was opened in July 2015. Previously, the Ialomiţa Cave benefited
from an ample project ofrehabilitation and modemization in order to offer its visitors
proper and safety visiting conditions. It proved to be an initiative extremely
appreciated by the tourists because the Cave registered, year by year, a record number
ofvisitors, that is, more than 200.000. This places it on the first place among the tourist
attractions in Dâmboviţa county.
Keywords: marketing, Ialomiţa cave, Bucegi Mountains, mountain tourism,
speleology, natural reservation, environmental protection
"Ialomiţa

Situată

în localitatea Moroeni, judetul Dâmboviţa, pe versantul
drept al Cheilor Ialomiţei, la o altitudine de 1.560 m, scobită în calcarele
jurasice ale Muntelui Bătrâna, peştera şi-a primit numele de la râul
Ialomiţa, care izvorăşte la 1O km distanţă din circul glaciar numit
Obârşia Ialomiţei, situată sub Vârful Găvanele (2.479 m), aflat la 600 m
de Vârful Omu şi la o distanţă mai mică de Vârful Ocolit, numit şi
Bucura Dumbravă. În privinţa dimensiunilor, Peştera Ialomiţei are o
dezvoltare cumulată de 1.128 metri, dintre care nu toţi sunt accesibili şi
amenajaţi pentru vizitare. După cei 480 m vizitabili, traseul continuă
doar pentru speologii special echipaţi. Intrarea este orientată spre est,
iar gura peşterii, sub formă de semielipsă, are o înălţime de 20 m şi o
lăţime de 16 m. Temperatura în peşteră oscilează între 4 şi 6 grade,
umiditatea fiind destul de mare, între 85 şi I 00% - în multe locuri apa
picurând din tavan. Gura peşterii, în formă de semielipsă, se deschide
pe o terasă orizontală ce se găseşte la 18 metri deasupra fundului văii.
Chiar la intrarea în Peşteră se află Mănăstirea Ialomiţei, ridicată
în secolul al XVI-lea, ctitorie a voievodului Ţării Româneşti, Mihnea
"administrator Peşterii Ialomiţei, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească",
email: ung_adina@yahoo.com
'"referent, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească", Târgovişte, email:
georgyana_ ungureanu@yahoo.com
Târgovişte,
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cel Rău ( 1508-1509). De-a lungul timpului, mănăstirea a ars de 3 ori. În
1818 schitul a ars complet, iar în 1819 s-a ridicat un schit nou, mai
aproape de gura grotei cu circa 1Ometri. În anul 1940, schitul a ars din
nou, fiind refăcut între anii 1940-1942 de ieromonahul Mihail Bădilă.
În anul 1961, pe 20 aprilie, a izbucnit un incendiu la chiliile de la gura
Peşterii, iar schitul a ars definitiv, nerefăcându-se până în anul 1993.
Prima sală a peşterii poartă numele de Mihnea Vodă, având 115 metri
lungime, 15 metri lăţime şi înălţimea de 10-25 m. Înainte de anul 1924,
prin această grotă curgea pârâul Peşterii. Astăzi, pârâul intră în subteran
înainte de a ajunge la grotă şi se varsă mult mai jos, în Ialomiţa.
Urmează galeria numită Pasaj cu lungimea de 20 metri şi lăţimea între 1
şi 8 metri, în timp ce înălţimea variază între 1,5 şi 2 metri. Sălile
Decebal (în formă de dom, din care se deschid mai multe galerii) şi
Sfânta Maria sunt legate între ele şi au dimensiuni modeste: lungime
între 10-30 metri şi înălţime între 2-1 O metri. La Grota Sf. Maria se
ajunge trecând peste un prag din bolovani mari şi umezi. Denumirea
sălii vine de la asemănarea unei stalagmite cu reprezentarea
iconografică a Fecioarei Maria. Cea mai mare cavitate din această
peşteră o reprezintă Sala Urşilor. Aceasta este lipsită de apă şi are un sol
bolovănos. Sala Urşilor sau Sala Mare are 72 metri lungime, 35 metri
lăţime şi 25 metri înălţime. Se poate considera că a fost, poate, ultima
casă a ursului cavernelor. La descoperirea Sălii Urşilor au fost găsite
numeroase oseminte şi chiar schelete întregi provenite de la ursul
cavernelor, Ursus Spelaeus, printre care unele la suprafaţă, ceea ce duce
la presupunerea că, acum 1O.OOO de ani, aici au fost ultimele
ascunzători ale urşilor cavernelor. Altă sală poartă numele Sala Hades.
Din Sala Urşilor se deschide o galerie de 2 metri înălţime denumită
Fundul Peşterii care, în trecut, conţinea numeroşi stâlpi ce legau bolta
de sol. Urmează Galeria Apelor până la Altar, unde curge pârâul
Peşterii. Peştera este accesibilă până la Altar. Aici, stalactitele sunt
aşezate în aşa fel încât dau impresia unui altar de biserică. Potrivit
numeroaselor legende locale, dacii considerau Altarul locul sacru de
rugăciune, peştera însăşi şi întreaga zonă regăsindu-se în multe legende
ale dacilor şi nu numai.
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Strategia de promovare
Ca definiţie a marketingului turistic o propunem aici pe cea dată
de Les Lumsdom: Marketingul turistic este procesul managerial de
anticipare şi de satisfacere a nevoilor vizitatorilor existenţi şi potenţiali,
într-o manieră mai eficientă decât ofertanţii sau destinaţiile concurente.
Tehnicile de marketing sunt orientate fie spre profit, fie spre beneficiul
comunităţii, fie spre ambele; în toate cazurile, succesul pe termen lung
depinde de interacţiunea satisfăcătoare a clientului şi ofertantului.
Marketingul înseamnă de asemenea, în paralel cu satisfacerea nevoilor
consumatorilor, asigurarea protecţiei mediului. Acestea nu mai pot fi
considerate două aspecte ce se exclud reciproc'.
În acest sens, pentru a oferi o mai mare vizibilitate peşterii s-a
2
ales o strategie care a cuprins: prezenţa la târgurile de turism,
promovare pe pagina web a peşterii (www.pesteraialomitei.ro ), precum
şi pe pagina de facebook a peşterii, dar şi oferirea de informaţii şi
asistenţă turistică pe site-urile de specialitate ale iubitorilor de munte.
O ală direcţie a fost reprezentată de realizarea unor suveniruri şi
produse personalizate pentru vizitatori: flyere, pliante, albume foto,
căni, tricouri, umbrele, o gamă diversă de magneţi etc.
Nu a fost uitată nici îmbunătăţirea condiţiilor de vizitare:
echipamente de protecţie performante cu căşti adaptate vârstei
vizitatorilor, dar şi amplasarea de camere video în toată peştera pentru
supravegherea fluxului de vizitare, mai ales în porţiunile înguste.
Există şi un număr de telefon la dispoziţia turiştilor (pentru
comunicarea traseului şi a condiţiilor meteo imprevizibile pentru o
zonă montană).

Strategia de marketing a peşterii a dat roade, oferta
dâmboviţeană fiind prezentă la mai multe târguri de turism, printre care
enumerăm "Târgul de turism al României", ediţia de primavară,
organizat în perioada 25-28 februarie 2016, din cadrul Centrului
Expoziţional Romexpo Bucureşti, dar şi Târgul de Turism "Vacanţa",
Constanţa, în perioada 11-13 martie sau Târgul European al Castelelor
'Les Lumsdom, Tourism Marketing, Thompson Busssines Press, 1997.
'Alexandra Zbuchea, Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Editura
Universitară, Bucureşti, 2008, p. 160-162.
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de la Hunedoara, din iulie 2016. Special pentru prezenţa la aceste
târguri, dar şi la altele care sunt programante în viitorul apropiat, am
proiectat un stand care să pună în valoare cât mai mult obiectivul
turistic. Spectaculosul film documentar de prezentare şi o gamă diversă
de produse, dar şi un mobilier personalizat au oferit un efect vizual de
impact în cadrul târgurilor.
Pentru a oferi o imagine a structurii vizitatorilor, precizăm că
numărul celor care au plătit bilet cu preţ redus (elevi, studenţi,
pensionari, grupuri organizate) a fost de 65154 .Vizitatorii adulţi s-au
ridicat la 126 232, iar gratuităţile (copiii sub 6 ani, persoanele cu
dizabilităţi) s-au situat la 19131 persoane. În total, până la data de 30
septembrie 2016, Peştera Ialomiţei a înregistrat 210. 517 vizitatori.
Preţul biletelor este de 1O lei pentru adulţi, 5 lei pentru elevi, studenţi,
pensionari, grupuri organizate. Suma încasată din taxele de vizitare se
ridică la 1. 580. OOO lei pentru cele 14 luni de la inaugurare.
În final, acentuăm ideea că promovarea Munţilor Bucegi şi a
turismului la mare înalţime prin organizarea unor evenimente culturale,
cum sunt concertele filarmonicii Muntenia Centrului Judeşean de
3
Cultură Dâmboviţa din cadrul Padina FEST , este o prioritate. De
asemenea, pentru a sensibiliza turiştii şi pentru a cultiva educaţia
ecologică, organizăm periodic operaţiuni de curaţare a peşterii ş1 a
zonei montane din jur (platoul Padina-Peştera).

Intrarea în

peşteră

Festival dedicat muzicii rock, sportului şi aventurii , precum şi educarii publicului
montan, ajuns la a VII-a ediţie, organizat în ultima săptămână a lunii iulie a fiecărui an.

3
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Standul

Peşterii l a lomjţa

la târgurile de turism

Standul de prezentare la intrarea în
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pe ş teră

"Hai să facem un castel!"ateliere de bricolaj la Muzeul Naţional

Peleş

Daniela VOITESCU.
The project offers the children the chance to discover new passions: the
creative recycling and re-construction, and encourages the development of this
activities în family; it implies the construction of a castle în miniature, made of
extended polystyrene, as well as the re-conditioning of the garden fumiture from
recycled materials ( wooden pallets)
Keywords: castle, Peleş, do-it-yourself, educational

Localizat în oraşul Sinaia, la poalele munţilor Bucegi, la o
altitudine de 970 m, Muzeul Naţional Peleş este depozitarul a peste
60000 de obiecte de artă şi are peste 4 l OOOO de vizitatori anual, din care
45% sunt copii.
Despre castelele de la Sinaia. Castelul Peleş a fost reşedinţa de
vară a primului cuplu regal din România, Carol I de Hohenzollem
Sigmaringen şi Elisabeta de Wied.
Construit între anii 1875- 1914, în stilul Renaşterii germane,
castelul a fost dotat cu tot ceea ce era nou în ştiinţă şi tehnică la sfârşitul
secolului al XIX-lea, fiind dotat cu: electricitate, apă curentă,
canalizare, lift elecric, sistem dual de încalzire, cu calorifere şi prin
inducţie de aer cald prin pereţi şi podele etc.
Castelul Pelişor a fost reşedinţa de vară a cuplului regal Ferdinand
şi Maria. Construit între anii 1899-1902, după planurile arhitectului ceh
Karel Liman, castelul reia în arhitectura exterioară elementele stilului
neo-renaşterii germane.
Obiectivul general. Muzeul îşi propune să contribuie din plin la
dezvoltarea culturală şi educaţională a copiilor şi a tinerilor prin
organizarea, în parteneriat, a unor programe de vacanţă culturale, unor
cursuri despre drepturile copiilor şi a altor activităţi captivante.
Obiectivul specific. Proiectul oferă copiilor ocazia de a-şi
descoperi noi pasiuni, bricolajul şi reciclatul creativ şi încurajează
desfăşurarea acestor activităţi în familie.

"şef secţie Relaţii Publice, Marketing, Proiecte culturale, Muzeul Naţional Peleş, email: danavoitescu@yahoo.com
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Activităţi specifice:

1. vizitarea Castelelor Pe leş şi Pelişor,
2.construirea unui castel în miniatură folosind un kit realizat de
părinţi,
3.recondiţionarea unui mobilier de gradină din materiale
reciclate (paleţi din lemn).
Rezultate anticipate:
- creşterea numărului de vizitatori la Castelul Pelişor;
- formarea unei oferte culturale diversificate pentru familiile cu
copii care vizitează muzeul.
Grupurile ţintă şi beneficiarii proiectului sunt reprezentaţi de
elevii de la şcolile din Sinaia şi Buşteni, însoţiţi de cadre didactice şi
părinţii cu copii din ciclul primar, aflaţi în vizită la muzeu.
Organizarea atelierelor are loc în ziua respectivă şi se valorifică
spaţiul din curtea interioară a Castelului Peleş unde se amplasează
mesele de lucru şi scaune. Atelierele sunt specifice etapelor activităţilor
şi constau în:
1. confecţionarea kiturilor,
2. asamblarea paleţilor.
Atelier 1. Confecţionarea kit-urilor: activităţile avute în vedere sunt
realizarea desenelor părţilor componente ale unui castel stilizat, pe
bucăţi de polistiten extrudat, apoi decuparea pe contur, cu traforul,
urmată de lipirea părţilor componente şi pictarea andamblului.
La această activitate participă părinţii însoţitori şi elevii,
începând de la vârsta de 12 ani, care pot mânui aparatele de traforaj,
împreună cu copiii de vârstă mică, pentru pictură.
Atelier 2. Recondiţionarea unui mobilier de grădină din lemn: părţile
componente ale acestui mobilier (masă) sunt obţinute în prealabil prin
dezmembrarea paleţilor din lemn, operaţie realizată în prealabil de
personalul muzeului, la etapa de organizare a atelierelor.
Participanţii asamblează masa din lemn, apoi o lustruiesc şi o
vopsesc.
La final, toţi copiii pot lua acasă macheta realizată, primesc o
diplomă de participare, iar cadrele didactice primesc o adeverinţă de
participare din partea muzeului.
Durata activităţilor: 3 ore.
Parteneri: Centrul Cultural Palamari, DREMEL-firmă
americană renumită pentru uneletele rotative, Policolor, TEMAD.
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Materiale şi ustensile folosite: polistiren extrudat pe suport
MDF, paleţi din lemn, tempera, Dremel Glue, staţia de traforaj Dremel
Moto Saw, pistolul de lipit Dremel Glue Gun.
Evaluarea proiectului: s-au înscris 200 vizitatori în cadrul
proiectului, dar numai 70 au participat la ateliere, dintre care 40 copii cu
vârste cuprinse între 4 şi 15 ani.
Caietul de impresii
„Aceste programe educative la care s-au înscris şi elevi ai şcolii
noastre sunt menite să transforme vizitele la muzeu, din acele excursii,
în nişte resurse de învăţare cu suport didactic şi să devină în timp o
modalitate de dezvoltare a unei prietenii de durată între muzeu şi
şcoala."

(Teodor Calciu, director, Şcoala Principesa Maria, Sinaia)
Replicabilitatea proiectului: proiectul Hai sa facem un castel!
se bazează pe posibilităţile interne ale Muzeului Naţional Peleş şi
disponibilitatea directorilor şi cadrelor didactice ai şcolilor din Sinaia.
Gradul de accesibilitate al proiectului este ridicat, iar un astfel
de proiect dinamizează viaţa culturală în plan local şi prin diversitatea
activităţilor pe care le desfăşoară în relaţie directă cu publicul vizitator
de muzeu, propunând activităţi atât extracurriculare, precum şi
familiale.
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Asamblarea machete

Ate lierul la final
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Activităţi

de pedagogie muzeală
desfăşurate la muzeul etnografic al Transilvaniei.
Tabăra etnografică de vară şi
atelierul de icoane pe sticlă
Anca ZAHANICiuc·
Mioara SÎNTIUAN„
In this paper, we present you both the Summer Ethnographic Camp arrived at
the 16th Edition, an activity addressed to pupils, organized each summer holiday, and
the Icons on Glass Workshop, organized within various activities of museum
pedagogy: the Ethnographic Camp, "Another Kind of School Week", actions
addressed to students, activities organized within some events for children.
Keywords: Ethnographic Camp, workshops, icons on glass, continuity

Pe parcursul anului, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei sunt
organizate acţiuni de pedagogie muzeală prilejuite de programe
şcolare, precum „Şcoala altfel", de programe pentru studenţi şi de alte
evenimente (exemplu: Ziua Internaţională a Povestitului). Activităţile
de pedagogie muzeală organizate cu astfel de ocazii aduc în atenţia
publicului, în special a publicului tânăr, tradiţii, obiceiuri şi
meşteşuguri. O selecţie de piese din patrimoniul Muzeului sunt
prezentate ca sursă de inspiraţie pentru atelierele propuse.
În acest context, activităţile de pedagogie muzeală se desfăşoară
sub formă de: ateliere (încondeiat ouă, pictură de icoane pe sticlă,
confecţionare podoabe din mărgele, confecţionare piese de port popular
miniaturale), dansuri populare, festivaluri (Festivalul Poveştilor).
Lucrarea de faţă prezintă principala acţiune de pedagogie
muzeală din cadrul Instituţiei: Tabăra Etnografică de Vară şi unul
dintre atelierele care au stat la baza organizării taberei, dar care este
prezent şi în alte acţiuni, atelierul de pictură de icoane pe sticlă.
Continuitatea în timp şi în modul de desfăşurare a fost principalul factor
ce a asigurat succesul acestor acţiuni.

"conservator, Muzeul Etnografic al Transilvaniei
··restaurator pictură, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, e-mail: contact@muzeuletnografic.ro
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Cu o vechime de 16 ani, Tabăra Etnografică de Vară, destinată
elevilor, a fost concepută pentru a le oferi acestora, prin intermediul
activităţilor practice, un mod atractiv de contact şi informare asupra
culturii tradiţionale rurale.
La Tabără pot participa copii cu vârsta cuprinsă între 6- 16 ani.
În ceea ce priveşte durata acţiunii, aceasta se desfăşoară în timpul
vacanţei de vară (în ediţiile 2014, 2015, 2016 - în lunile iulie şi august;
în trecut, pe întreaga perioadă a vacanţei şcolare), în fiecare săptămână
de luni până vineri, câte 4 ore pe zi.
Ca mod de organizare, acţiunea este structurată pe ateliere de
lucru: confecţionare de podoabe din mărgele; pictură de icoane pe
sticlă; modelaj în lut; altele. În afara celor trei ateliere de bază, au fost
organizate în diferite ediţii şi alte activităţi: cusături pe pânză, ţesut la
război, încondeiere ouă.
Activităţile la ateliere se desfăşoară prin rotaţie zilnică,
asigurând astfel nu doar distribuţia facilă a numărului de participanţi, ci
oferind tuturor ocazia de a se familiariza cu mai multe obiecte şi tehnici
tradiţionale.

Materialele de lucru sunt puse la dispoziţie de către Muzeu.
în posesia copiilor participanţi, acest fapt fiind motivant
pentru copii care au satisfacţia lucrului realizat de mâna lor şi a
progresului făcut de la un an la altul.
Continuitatea în timp şi în organizare au asigurat succesul
acestei activităţi de pedagogie muzeală. În cei 16 ani de desfăşurare,
diferenţele dintre ediţii au constat în: structura activităţii (mai multe sau
mai puţine ateliere), personalul implicat (componenţa echipei de
instructori; numărul de persoane), vârsta copiilor participanţi (limite
mai mari de vârsta în primele ediţii, spre deosebire de prezent).
Experienţa fiecarui an de activitate a conturat un mod de organizare şi
desfăşurare tot mai eficient.
Astfel, au fost urmate cu consecvenţă următoarele aspecte:
acţiunea s-a desfăşurat în fiecare an; activităţile s-au desfăşurat în aer
liber, în Parcul Etnografic "Romulus Vuia"; Tabăra a fost organizată pe
ateliere de lucru (cu 3 activităţi de bază); activitatea a constat în lucru
manual.
Spre satisfacţia copiilor, dar şi a părinţilor, participarea la
Lucrările intră
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Tabără

a oferit alternanţa activităţii cu relaxarea. Rezultatul imediat al
informaţiilor acumulate a fost obiectul realizat de mâna copiilor.
Modelele prezentate la fiecare atelier sunt inspirate din piese
aflate în colecţiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei, instructorii
atelierelor oferă informaţii despre obiect şi tehnica de lucru. La
activităţile care permit acest lucru, copiii adaugă cunoştintelor
dobândite imaginaţia bogată specifică vârstei lor, obiectul creat de ei
îmbinând fericit tradiţia şi modernitatea.
În cele ce urmează detaliem contextul în care se organizează,
precum şi modul de desfăşurare a uneia dintre cele mai frecvente
acţiuni din cadrul activităţilor de pedagogie muzeală.
Atelierul de icoane pe sticlă
În afara Taberei Etnografice, atelierul de icoane pe sticlă se
organizează şi la cerere, în special pentru elevi, în cadrul programului
şcolar „Săptămâna altfel" şi, prin colaborarea cu Universitatea „Babeş
Bolyai" din Cluj-Napoca, pentru două grupe de studenţi străini. O
grupă de participanţi sunt înscrişi la cursurile „Şcolii de vară"
organizate pentru studenţii ASU (Arizona State University), iar cealaltă
grupă urmează cursurile de limbă şi civilizaţie română: „International
Summer Courses ofRomanian Language and Civilization".
Atelierele pentru şcolari se desfăşoară într-unul din spaţiile
expoziţionale ale muzeului pe parcursul a două ore în care se lucrează
cu câte o clasă de copii, iar cele cu studenţii străini sunt organizate în
Parcul Etnografic „Romulus Vuia", secţia în aer liber a muzeului,
datorită vremii frumoase din timpul verii.
Modelele (izvoadele) propuse de noi pentru acest atelier sunt
selectate din colecţia Muzeului Etnografic al Transilvaniei, colecţie ce
cuprinde peste 600 de icoane pe sticlă. Sunt alese icoane vechi,
caracteristice celor mai importante centre de pictură pe sticlă: Nicula,
Ţara Oltului, Şcheii Braşovului, Lancrăm, Sebeş, Sibiel etc.
În Transilvania, icoana pe sticlă s-a dezvoltat ca o categorie a
artei populare, fapt pentru care principalul scop al acestui atelier îl
constituie deprinderea acestui meşteşug tradiţional şi conştientizarea
importanţei icoanei şi a spaţiului sacru în viaţa religioasă a ţăranului
român. Atelierul mai urmăreşte şi formarea unui public avizat, capabil
178

să deosebească pe

o piaţă suficient de ofertantă o icoană autentică de un

kitsch.
cu o incursiune în istoria icoanei pe sticlă,
meşteşugul pictării pe sticlă manufacturată pătrunzând la noi pe filiera
Bavaria-Austria-Boemia, însă doar în Transilvania s-au pictat exclusiv
teme religioase. Se prezintă apoi tehnica tradiţională de pictură şi
simbolismul celor mai răspândite teme iconografice întâlnite în icoana
pe sticlă.
Datorită faptului că această activitate urmăreşte iniţierea
participanţilor în procesul de pictare a icoanelor pe sticlă, materialele
folosite de noi sunt uşor de folosit, accesibile în prezent şi facilitează
deprinderea rapidă a fiecărei etape în parte.
După ce toate etapele făuririi unei icoane au fost explicate,
participanţii se delecteză cu pictura efectivă a acestora, elevii
exersându-şi aptitudinile artistice, iar studenţii sunt, de obicei,
provocaţi emoţional pe două direcţii: fascinaţia descoperirii unui
meşteşug tradiţional românesc şi bucuria/ melancolia redescoperirii
picturii, activitate cu care nu s-au mai întâlnit din copilărie.
Rezultatul final al activităţii depinde de talentul, dăruirea şi
răbdarea fiecărui participant în parte, dar bucuria şi surprinderea
faptului că au reuşit să picteze o icoană pe sticlă e vizibilă pe chipul
tuturor.
Atelierul

debutează

Rezultate şi perspective ale activităţilor prezentate
Activităţile prezentate se bucură de apreciere din partea
publicului, acest lucru reflectându-se în numărul mare de solicitări de
participare.
De la o ediţie la alta, în timp, s-a ajuns la recunoaşterea facilă de
către public a activităţilor Taberei, în cadrul paletei largi de oferte de
activităţi pentru vacanţă.
În perspectivă, ne propunem extinderea activităţilor:
diversificarea specificului atelierelor şi creşterea numărului de locuri
pentru participanţi.
Pentru informarea publicului, dar şi reacţia celor interesaţi, ne
propunem pentru Tabăra Etnografică şi atelierele sale un spaţiu propriu
(pagină de Facebook) de informare şi interacţiune în mediul virtual.
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Podoabe din

mărgele

Atelierul de modelaj în lut
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Pictură

de icoane pe sticlă

Pictură de icoane lfji1fll;mli-.„-.„~
pe sticlă în
Atelierele organizate
pentru studen ţi
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Conferinţele

ASTREI
Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia a VII-a
Sibiu, 29 septembrie - 1 octombrie 2016
Program
Joi, 29 septembrie 2016
Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala de conferinţă AUDITORIUM
(Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, intrarea principală - str.
Pădurea Dumbrava nr. 16-20)
Orele 14,00- 16.30
Moderatori: Raluca Ioana-Andrei şi Roxana Maria CORNEA
14,00 - 14,05 Mirela IANCU, Director Departament Marketing
Cultural, Complexul Naţional Muzeal ASTRA- Cuvânt de bun venit
14,05 - 14,10 dr. George TOMEGEA, Director Muzeul Civilizaţiei
Populare Tradiţionale ASTRA, Complexul Naţional Muzeal ASTRACuvânt de bun venit
14, 1O- 14,25 Luminiţa ANGHELESCU, Cornelia PÎRVU, Complexul
Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Joacă şi istorie

Proiectul "Joacă şi istorie", desfăşurat in perioada 18-22 iulie 2016, sa născut din dorinţa de a oferi copiilor care au participat la programul
"Vacanţă la muzeu" organizat de Complexul Naţional "Curtea
Domnească" Târgovişt, un mod plăcut de a invăţa istorie - joaca.
Asţfel, prin joc, descoperire, reconstituire şi povestire, copiii au învăţat
mult mai uşor despre omul preistoric, daci şi romani, judecata
domnească in Evul mediu şi importanţa unirii pentru români, teme
abordate in cadrul proiectului.
14,25 - 14,40 Diana BRAGA, Muzeul de Etnografie Braşov, Atelier de
păpuşi şi ornamente din pănuşi

Atelierele desfăşurate la Muzeul de Etnografie Braşov oferă copiilor o
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alternativă

la jucăriile lucrate în serie prin realizarea acestora din
fibre naturale (pănuşi de porumb). Coordonaţi de meşterul popular
Valeria Neurvit, copiii descoperă o serie de personaje autentice care
populează lumea satului de altădată: semănătorul, secerătorul,femeia
care frământă pâine, păstorul, târgoveaţa, tăietorul de lemne,
colindătorii, toate atragând privitorul prin naturaleţea şi căldura pe
care o degajă. Aceste personaje transpun copiii într-o poveste rurală în
care tradiţia se îmbină cu actualitatea.
14,40 - 14,55 Elena GĂVAN, Complexul Naţional Muzeal ASTRA,
Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, Olimpiada "Meştesuguri
artistice tradiţionale". Educaţie şi moştenire culturală

Muzeul ASTRA derulează, începând cu anul 1983, un amplu Program
de incurajare şi stimulare a salvgardării valorilor culturii naţionale,
având la baza promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale (prin
iniţierea târgului anual de Sfânta Maria). Una dintre principalele
acţiuni din cadrul acestui program este Olimpiada "Meşteşuguri
artistice tradiţionale", competiţie naţionala a copiilor talentaţi din
satele şi oraşele României, ce urmăreşte educarea şi conştientizarea
populaţiei şcolare asupra valorilor perene ale culturii şi civilizaţiei
populare, promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale în rândul
tinerilor. Iniţiată în anul 1992 ca un Târg al copiilor meşteşugari din
România şi transformată în Olimpiadă şcolară după patru ani,
Olimpiada, ajunsă la cea de-a XXI - ediţie, a reuşit astăzi să
depăşească graniţele României.
14,55 - 15,10 Adrian LUPEŞ, Mariana SOARE, Muzeul
Satului "Dimitrie Gusti", Poveşti pe prispă

Naţional

al

Cu o tradiţie de peste cinci ani, la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie
Gusti" se desfăşoară programul educativ Poveşti pe prispă, pe
parcursul intregului an. Proiectul s-a bucurat de succes în toate
anotimpurile, în special în rândul copiilor de 3 -12 ani. Muzeul pune la
dispoziţie cadrul în care copiii, tinerii să poată descoperi lumea satului
prin obiecte, meşteşuguri, poveşti, cântec şi dans, patrimoniul material
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şi imaterial.

Se realizează transferul de cunoştinţe despre şi cu ajutorul
civilizaţiei. Basmele sunt mijloace de dezvoltare a atenţiei şi a
memoriei. Copiii memorează cuvintele cu care începe şi se încheie o
poveste, precum şi cele care se repetă. Astfel, intră în limbajul lor
expresii proprii limbii poporului. Calităţilor eroilor constituie pentru
copii modele demne de urmat. Copiii exprimă compasiune faţă de cei
mai slabi şi admiraţie faţă de cei puternici şi optimişti. Copilul găseşte
soluţii la diverse probleme, îşi dezvoltă vocabularul, imaginaţia şi
creativitatea, latura pozitivistă, abilităţi de lider, îşi îmbunătăţeşte
abilităţile sociale.
15,10 - 15,25 Liviu Răzvan PRIPON, Gabriela CUZEPAN, Muzeul
Brukenthal - Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Raluca-Ioana
ANDREI, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Proiectul educaţional
Păsări din vecinătatea ta
Naţional

Proiectul educaţional „ Păsările din vecinătatea ta " a reprezentat o
colaborare a secţiei de Istorie Naturală a Muzeului Naţional
Brukenthal cu Muzeul în aer liber al Complexului Naţional Muzeal
ASTRA, fiind dedicat tinerilor de şcoală generală în scopul
familiarizării cu păsările din oraş şi cu modalităţile de protejarea şi
conservare ale acestora. Proiectul a depăşit latura educaţională,
ajungând să facă vizibile păsările din spaţiul urban la nivel general al
comunităţii sibiene, prin diverse materiale informative. În privinţa
activităţilor educaţionale s-a insistat, pe lângă aspectul de conservare
şi asupra laturii de formare ştiinţifică a tinerilor. Un alt rezultat al
proiectului a fost implicarea unor instituţii diferite, cu profil diferit,
generând un fel de traseu cultural/educaţional cu oferte secundare
diferite, dar cu un target comun, de interes punctual, care a dat o ţintă
vizitatorului. Astfel, publicul consumator de cultura poate exploata, în
afara competiţiei, întreaga ofertă, fiind cu atât mai mult stimulat să
viziteze diferite muzee.
15,25 - 15,40 Elena PLENICEANU, Radu ZĂGREANU, Complexul
Muzeal Bistriţa-Năsăud, Recreând lumea celtică. Realizarea machetei
unei aşezări celtice
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Proiectul, sub tutela Asociaţiei Celtic Transilvania şi a Complexului
Muzeal Bistriţa-Năsăud, în calitate de colaborator, aduce o nouă
activitate a Cercului de arheologie din cadrul Şcolii Gimnaziale
"Grigore Silaşi" din Beclean, format din 12 elevi, clasele V-VJJJ.
Acesta îmbină ideea de curs axat pe deprinderi practice ale copiilor cu
cea de învăţare şi predare a unei perioade istorice determinate - epoca
celţilor din Transilvania. Partea inovativă a constat în realizarea unei
machete care să reprezinte un sat celtic. Obiectivul general a fost de
conştientizare a importanţei trecutului istoric local ca sursă de
manifestare a unor capacităţii creative prin iniţierea unor metode de
învăţare noi - realizarea machetei.
15,40- 15,55 - Ciprian CRIŞAN, Complexul Astronomic Baia Mare,
Complexul Astronomic Baia Mare, Teme şi metode de comunicare cu
publicul larg şi publicul special

Domeniul general al ştiinţelor naturii, căreia îi aparţine astronomia,
este văduvit de absenţa educaţiei astronomice specifice în şcoală.
Comunicarea diversificată cu publicul pe această platformă de
cunoaştere şi educaţie culturală şi ştiinţifică, în raport cu realitatea
socială dată, este adecvată în raport cu categoriile de public, vârstă,
cultură generală, receptori din mediul online sau o.fjline şi deschiderea
spre multiple categorii de public cu dizabilităţi.
15,55 - 16, 1O - dr. Irina CÎRSTINA, Complexul Naţional "Curtea
Domnească" Târgovişte, Din tată în.fiu. Portret de familie

Dincolo de marea istorie, de marile evenimente, există istoria.fiecăruia
dintre noi. Anul acesta le-am propus copiilor din Târgovişte, şi nu
numai, două noi ateliere care au în centru genealogia şi cunoaşterea
istorică văzută prin propriul filtru. În cel dintâi, am urmărit
succesiunea generaţiilor. Cum ne raportam la trecutul nostru? Cum
alcătuim portretul unei familii? lată un bun preambul de a ne cunoaşte
propriul trecut. De la cunoscute familii de domnitori, atelierul este
centrat pe ideea de istorie la persoana întâi. În cel de-al doilea atelier lam însoţit pe domnitorul Constantin Brânconeanu, alături de
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numeroasa sa familie şi alaiul de însoţitori, într-una din obişnuitele
călătorii de la Bucureşti la Târgovişte, cu nelipsitul popas de la Potlogi,
atribuindfiecărui copil câte un rol.

16, 1O- 16,30 Discuţii - final prima parte
Orele 17,00- 19,30
Moderatori: Raluca Ioana-ANDREi şi Roxana Maria CORNEA

17 ,00 - 17, 15 Sanda SAFTA, Muzeul Municipal Câmpulung, Studiu de
caz: Programul Şcoala Altfel 2016 - Un mijloc de comunicare
educaţională

În lucrare sunt prezentate activităţile pedagogice desfăşurate cu ocazia
programului Şcoala Altfel 2016 la Muzeul Municipal Câmpulung. Sunt
studiate şi analizate unele dintre aceste activităţi şi relaţia de
comunicare cu publicul vizitator: care este imaginea muzeului în
mentalul colectiv şi importanţa unei campanii de publicitate prin
evenimente interesante, educative, atractive, în strânsă corelaţie cu
trecutul, dar şi cu prezentul însă, mai ales, prin campanii de
conştientizare şi fidelizare a publicului. Cu atât mai mult, un muzeu de
provincie, cum este instituţia noastră, are nevoie de o expunere cât mai
eficientă, prin manifestări culturale deosebite, bine prezentate.

17, 15 - 17 ,30 Lorena DOMOCOS, Muzeul Casa Mureşenilor Braşov,
MEMO- Marcarea elementelor memoriale din oraşul Braşov
Proiectul cultural „MEMO - marcarea elementelor memoriale din
oraşul Braşov" a fost derulat de Muzeul „ Casa Mureşenilor" Braşov în
perioada septembrie-noiembrie 2015, şi a avut ca scop diversificarea
ofertei cultural turistice a oraşului Braşov prin asocierea de
monumente istorice cu personalităţi culturale care au fost incluse pe o
hartă nouă tiparită (30000 exemplare) şi virtuală, adresată turiştilor şi
membrilor comunităţii locale.
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17,30 - 17,45 Georgiana UNGUREANU, Adina UNGUREANU,
Complexul Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Peştera
Ialomiţei, călătorie spre centrul Pămâmtului
Peştera Ialomiţei

din Masivul Bucegi, monument al naturii aflat de un
an în administrarea Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească
din Târgovişte, s-a dovedit cel mai atractiv obiectiv turistic din judeţul
Dâmboviţa, înregistrând 150.000 de vizitatori în acest prim an de
funcţionare de la inaugurare. Anterior, Peştera Ialomiţei a bene_ficiat
de un amplu proiect de reabilitare şi modernizare, iar în acest moment
oferă vizitatorilor condiţii optime de vizitare şi siguranţă. Promovarea
Munţilor Bucegi şi a turismului la mare înalţime prin organizarea unor
evenimente culturale atrage un public variat, printre care se află şi
numeroase grupuri de copii.
17 ,45 - 18,00 Cristina SEITZ, Muzeul Casa
Istoria la persoana întâi

Mureşenilor Braşov,

Proiectul derulat de Muzeul „ Casa Mureşenilor" îşi propune
constituirea unui corp de ghizi - personaje istorice specializaţi în
prezentarea într-o manieră personală, a unor informaţii cu caracter
turistic şi cultural despre Braşov, pentru o mai bună informare a
turiştilor şi comunităţii locale.
18,00 - 18, 15 Clarisa IORDACHE, Muzeul Municipal Curtea de
Argeş, Marketing şi comunicare în instituţiile muzeale

Muzeele sunt entităţi care au nevoie de o atenţţ ie aparte dacă vor ca
produsele pe care le promovează să fie apreciate. Rolul
departamentului de marketing şi comunicare este astfel, esenţial,
această lucrare indicând paşii necesari pe care trebuie să-i facă
departamentul pentru ca funcţiile de bază ale muzeului să poată fi
îndeplinite şi preţuite de către public.
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18,15 - 18,30 Mirela IANCU, Complexul Naţional Muzeal ASTRA,
Departamentul Marketing Cultural, Arhitectura şi construcţia unei
expoziţii multiculturale: Schimbări/Changes/Endring

Cum poate să redea o expoziţie o comunitate in schimbare? Ce au în
comun o insulă norvegiană şi un sat din România? Cât de mult este
dispus publicul să descopere şi să se implice? Proiectul Patrimoniu
deschis a prilejuit organizarea unei expoziţii care a reconciliat viziunea
celor doi parteneri despre ceea ce înseamnă multietnicitatea în
societatea contemporană, dar mai ales care a ancorat cele două muzee
în problemele cu care comunitatea se confruntă acum. Vom parcurge
structura şi componentele acestei expoziţii din perspectiva comunicării
şi construcţiei de sensuri.
18.30-19.00 Discuţii-final a doua parte
Vineri, 30 octombrie 2016
Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala de conferinţă AUDITORIUM
(Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, intrarea principală - str.
Pădurea Dumbrava nr. 16-20)

Orele9,00-11,00
Moderatori: Irina CÎRSTINA şi Adrian LUPE Ş
9,00-9, 15 Roxana Maria CORNEA, Muzeul de Etnografie Braşov,
A te/ier de fabricat jucarii, născocit poveşti şi noi meserii

Muzeul de Etnografie Braşov, prin intermediul artistei Gabriela
Rularea, oferă copiilor de toate vârstele, alternativa jucăriilor
confecţionate din fibre naturale de lână & bumbac colorat, cu un
design original, simple, vesele, frumoase şi practice. La acest atelier
jucăriile prind viaţă prin intermediul poveştilor care le însoţesc, iar
tradiţia şi actualitatea se împletesc la propriu în acest meşteşug vechi şi
frumos, în spiritul noului trend care începe să reprindă teren, acela al
jucăriilor tricotate manual cu croşeta, din dorinţa reîntoarcerii la
jucăriile tradiţionale/clasice.
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9,15 - 9,30 Maria SASU, Muzeul Naţional Brukenthal - Muzeul de
Ştiinţe ale Naturii, Lecţii despre armonia cu natura. Proiect
educaţional in Muzeul de Istorie Naturală

La proiectul educaţional - Lecţii despre armonia cu natura - au
participat elevi din ciclul primar şi a avut ca scop educaţia privind
protejarea şi economisirea resurselor de mediu şi transformarea
deşeurilor în lucruri utile. În acest cadru s-a organizat şi o expoziţie
temporară cu obiecte realizate de elevi prin reciclarea deşeurilor.
9,30 - 9,45 Daniela ILIE, Luminiţa ANGHELESCU, Complexul
Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Cu şi despre Caragiale

În fiecare an, la sfârşitul lunii ianuarie, Complexul Naţional Muzeal"
Curtea Domnească" Târgovişte organizează proiectul educaţional
"Cu şi despre Caragiale". Scopul acestui proiect este stimularea
interesului pentru cunoaşterea vieţii şi operei scriitorului Jon Luca
Caragiale, în rândul elevi/ordin oraşul Târgovişte.
9,45 - 10,00 Anca ZAHANICIUC, Mioara SÎNTIUON, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei Cluj Napoca, Activităţi de pedagogie
muzeală desfăşurate la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

În această comunicare prezentăm Tabăra Etnografică de Vară, ajunsă
la a 16-a ediţie, activitate adresată elevilor, organizată în fiecare
vacanţă şcolară şi Atelierul de icoane pe sticlă, organizat în cadrul
diferitelor activităţi de pedagogie muzeală: Tabăra Etnografică,
„ Şcoala Altfel "; acţiuni adresate studenţilor; activităţi organizate cu
prilejul altor evenimente dedicate copiilor.
10,00 - 10,15 Mădălina CIOCOIU, Camelia GEANBAI, Muzeul de
Istorie si Arheologie din cadrul ICEM „Gavrilă Simion" Tulcea, Pe
urmele strămoşilor-proiect educaţional

Proiectul „Pe urmele strămoşilor", derulat de Muzeul de Istorie şi
Arheologie Tulcea a urmărit promovarea, în rândul elevilor din ciclul
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primar, a istoriei şi a vestigiilor antice ale cetăţii Aegyssus. Pentru
introducerea participanţilor în atmosfera epocii care să faciliteze
înţelegerea perioadei istorice propuse a fost folosită reconstituirea
istorică ce a vizat atât un eveniment militar important din viaţa cetăţii,
cât şi diverse aspecte privind etnogeneza. De asemenea, elevii şi-au
însuşit din tainele stilului de viaţă şi ale meşteşugurilor antice în cadrul
atelierelor de olărit, de decorare a vaselor, de muzică, de măşti greceşti
şi romane, de ţesut, de vestimentaţie antică, de tehnică militară. Prin
metode educaţionale interactive şi activ-participative, elevii s-au
reîntors în timp şi au reînviatfarmecul antic al cetăţii Aegyssus.

10,15 - 10,30 Daniela VOITESCU, Muzeul
facem un castel!

Naţional Peleş,

Hai

să

Proiectul oferă copiilor ocazia de a-şi descoperi noi pasiuni:
bricolajul şi reciclatul creativ şi încurajează desfăşurarea acestor
activităţi în familie; el constă în construirea unui castel în miniatură
din polistiren expandat, precum şi recondiţionarea mobilierului de
gradină din materiale reciclate (paleţi din lemn).
10,30 - 10,45 Amalia ALEXANDRU, Asistent Proiect, Oamenii
Dobrogei, valorificarea muzicală a reperelor identitare

Proiectul editorial "Oamenii Dobrogei" a apărut din dorinţa unei
echipe de antropologi şi muzicieni de a valorifică într-o manieră
contemporană specificul muzical al comunităţilor multietnice din
nordul Dobrogei. Promovarea diversităţii acestei zone (în care se
regăsesc ucrainieni, lipoveni, turci, tătari, greci, bulgari, români) s-a
realizat printr-un album în format online, care conţine două secţiuni: o
documentare antropologică cu accent pe istoriile personale ale unor
reprezentanţi vârstnici ai comunităţilor vizate şi creaţia unor piese
muzicale ce pun în valoare, într-o manieră contemporană, specificul
muzical al acestor comunităţi, pornind de la cântecele tradiţionale,
interpretate de mai mulţi reprezentanţi vârstnici. Proiectul implementat
de Studio Fotografii de familie în parteneriat cu Muzeul de Etnografie
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şi Artă Populară

din cadrul ICEM Tulcea (şi derulat cu susţinerea
Fondului Cultural Naţional) urmăreşte, ca prin
generarea unui produs cultural în variantă online, să ofere accesul
tinerilor la un patrimoniu al unor comunităţi multietnice, ce poate fi
reinterpretat si promovat prin concepte artistice contemporane, mult
mai familiare acestor beneficiari.

Administraţiei

10,45 - 11,00 Discuţii şi concluzii
Orele 11,30- 13,30
Moderatori: Irina CÎRSTINA şi Adrian LUPEŞ
11.30 - 11,45 Mihaela MONDOC, Complexul Naţional Muzeal
ASTRA, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, „Fără limite" - Un
program cu suflet

Complexul

Naţional

Muzeal ASTRA, prin intermediul Muzeului
Civilizaţiei Transilvane ASTRA, a continuat şi în acest an demersul
început în 2008. În cadrul Programului de accesibilizare „ Fără limiteÎmpreună întru Tradiţie", dedicat persoanelor cu dizabilităţ i, a avut
loc Tabăra de meşteşuguri artistice tradiţionale pentru copii şi tineri cu
nevoi speciale. Integrată ca tematică şi locaţie în Olimpiada Naţională
„ Meşteşuguri Artistice Tradiţionale", concurs desfăşurat la sfârşitul
lunii iulie, în Muzeul în aer liber, evenimentul oferă un feedback
complex asupra gradelor de perceptibilitate, înmagazinare şi passingon a informaţiei culturale, pe care cu toţii ne chinuim să o DECODĂM
pentru public.
11,45 - 12,00 Eugen ŢEPEŞ, Iulia GRUMĂZESCU, Muzeul Naţional
al Satului "Dimitrie Gusti'', Copacul cu amintiri. Clubul Seniorilor la
Muzeul Satului

În general, atunci când vorbim despre educaţia în muzee facem referire
la generaţia tânără. Muzeul trebuie să fie un "organism viu", deschis
spre explorare şi cunoaştere oricăreifiinţe umane, indiferent de vârstă,
gen, orientare sexuală sau religioasă. În acest sens, muzeele din
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România încercă să-şi îndrepte atenţia spre aceste grupuri sociale, prin
elaborarea unor programe de educatie muzeală noi pliate pe
capacităţile psiho-:fizice a publicului ţintă. Din necesitatea de a atrage
un public cât mai numeros şi variat în rândul beneficiarilor acţiunilor
muzeale pe care le organizăm, în ultimii ani încercăm să ne îndreptăm
atenţia spre alte categorii sociale, cum ar fi adulţii şi persoanele
vârstnice, venind în întâmpinarea lor cu o ofertă educativă variată
direct proporţională cu necesităţile socio-culturale ale acestora. Ideea
de a organiza un club al seniorilor la Muzeul Satului răspunde
necesităţilor identificate în acest sens, iar activităţile formative
propuse în cadrul programului vor duce la dezvolatarea unei atitudini
pozitive asupra fenomenului de îmbătrânire şi la îmbunătăţirea
imaginii sociale actuale a persoanelor vârstnice raportată la generaţia
tânără.

12,00 - 12,15 Maria Elena Tinela PĂTRUŢ, Complexul Naţional
Muzeal ASTRA, Departamentul Marketing Cultural, Importanţa
jocului în cadrul programului de educaţie muzeală şi interpretare
patrimoniu „ Şcoala în satul tradiţional"

Programul de educaţie muzeală şi interpretare patrimoniu „ Şcoala în
satul tradiţional", desfăşurat anul acesta în Muzeul Civilizaţiei
Populare Tradiţionale ASTRA, a cuprins mai multe activităţi, de la
ateliere şi demonstraţii meşteşugăreşti, expoziţii temporare, mini
stagiune de teatru, grădinărit tradiţional, scenarii de jocuri din lumea
satului, până la activităţi asemeni şcolii de altă dată. Rolul
predominant şi important l-a avut jocul. Acesta a fost liantul între
cunoscut şi necunoscut ajutând la deschiderea emoţională,focalizarea
atenţiei, înlesnirea procesului de învăţare, observare şi imitare a
participanţilor asupra activităţilor propuse.
12,15 - 12,30 Marinela Loredana BARNA, Bianca Luminiţa MICU,
Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, ARHIVA MUREŞENILOR - Tezaur
al patrimoniului cultural naţional. Creşterea accesului la cultură prin
intermediul noilor tehnologii media
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„ARHIVA

MUREŞENILOR

- Tezaur al patrimoniului cultural
naţional. Creşterea accesului la cultură prin intermediul noilor
tehnologii media" a fost desfăşurat de Muzeul „ Casa Mureşenilor"
Braşov cu sprijinul a cinci licee din judeţul Braşov, în perioada 29
septembrie - 15 noiembrie 2015, primind cofinanţare de la
Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul şi-a propus
documentarea şi crearea unor noi instrumente de promovare a unor
valori patrimoniale deosebite în rândul unui public ţintă sensibil elevii de liceu. Au fost digitizate 2000 de bunuri culturale din Arhiva
Mureşenilor şi au fost realizate instrumente noi de comunicare (site
internet, cont reţea socializare - Facebook) care să permită o abordare
alternativă şi neconvenţională de promovare a patrimoniului în rândul
publicului ţintă.
12,30- 12,45 Mihaela MURGOCI, Global Mindscape, Artă şi ştiinţele
împreună - despre creativitate

Artele şi ştiinţele nu sunt domenii separate, ele se întrepătrund şi fac
parte din cultura noastră umană. Creativitatea nu este apanajul
artistului, ci este o trăsătură specifică rasei noastre. Cum privim lumea
din jurul nostru şi, mai ales, cum proiectăm viitorul, toate acestea ţin de
educaţie, iar educaţiafără arte nu este o educaţie completă.
12,45 - 13,00 Crina MAREŞ, Complexul Naţional Muzeal ASTRA,
Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder", MUZEUL-PRIMA
ALEGERE, proiect participativ în colaborare cu elevi al Liceului de
Artă Sibiu

Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" a cooptat în acest
proiect tineri care sub îndrumarea coordonatorului de proiect au
modelat spaţiul expoziţional conform cu pasiunile şi viziunea lor
asupra vieţ ii si societăţii având ca material de lucru obiecte din
colecţiile muzeului. Adolescenţii au decis în ce fel vor valorifica obiecte
din patrimoniul muzeului astfel încât să suscite atât interesul celor de
vârsta lor cât şi al celor care îţi doresc să vadă o nouă generaţie mult
mai aplecată către valorile tradiţionale.
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13,00-13, 15 dr. Iuliana TITOV, Muzeul de Etnografie şi Arta Populară
din cadrul Institutului de Cercetari Eco-Muzeale „Gavrilă Simion"
Tulcea, Muzeul şi coeziunea socială
Instituţia muzeală,

prin activităţile sale, poate contribui la dezvoltarea
atitudinilor pozitive cu privire la diversitatea culturală. Ea îşi poate
aduce contribuţia la conştientizarea existenţei Celuilalt, cunoaşterea şi
înţelegerea, toleranţa/ acceptarea, dar şi aprecierea valorilor lui.

13.15 - 13.30 Raluca-Ioana ANDREI, Complexul
ASTRA, Departamentul Marketing Cultural,
simbolic şi educaţia muzeală

Naţional

Muzeal

lnteracţionismul

Reconsiderarea procesului educaţional şi a rolului educaţiei în viaţa
individului, precum şi ralierea la politicile europene au dus la noi
strategii educaţionale, care includ, la ora actuală, o serie de
reglementări privind rolul educaţiei nonformale şi informale şi,
implicit, rolul familiei şi al comunităţii în reuşita actului educaţional.
Formarea bazată pe autoritatea reciprocă ce acordă elevului şansa de
a contribui la procesul educaţional este o relaţie dublu direcţională,
ducând la fundamentarea pedagogiei comunicative.
13,30- 13.45 Discuţii şi concluzii
16,00- 18,00-Ateliere tematice educaţionale
Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala de conferinţă AUDITORIUM
(Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, intrarea principală - str.
Pădurea Dumbrava nr. 16-20)
Mirela IANCU, Complexul Naţional Muzeal ASTRA,
Director Departament Marketing Cultural,
Expoziţia Schimări/Changes/Endring propune o serie de activităţi
educaţionale menite să îmbogăţească experienţa de vizitare pentru cei
mici şi să-i ancoreze mai mult în problemele societăţii contemporane.
Activităţile explorează multiplele faţete ale migraţiei şi ale
schimbărilor pe care acest fenomen le produce atât în noua comunitate,
cât şi cea de origine.
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