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Documentele de partid pun in fata activitàtilor pe târî mul culturii
sarcini de o fundamentalâ i mportanta a câror împlinire este menitâ sâ
aduca· o imbunâtatire substantialâ a activitâtii ideologice �i cultural
educative, in scopul formârii con�tiintei socialiste, a convingerilor co
moniste ale tuturor oamenilor muncii .
l n infaptuirea acestor teluri un i mportant r o l revine educârii �tiin
tifico-ateiste a oamenilor muncii, înlâturârii oricâror forme de mJsticism,
a superstJtiilor ce mai dâinuie în mru,;tiinta unor oameni .
ln complexul activitatii culturale, un 1·ol deosebit îl a u institutiile
muzeale. Ele au astfel nu numai sarcina de colectionare �i pâstrare
a unor bunuri culturale, de punere a acestora la dispozitia publicului
vizitator ci de a contribui multilateral la opera de culturalizare �i ed u
care a aœstui public, în vederea ridicàrii nivelului sâu de culturâ
generala.
Prin intermediul expozitiilor de bazâ �i prin intreaga lor activitate,
muzeele actioneazâ asupra con�tiintei oamenilor, làrgind orizontul de
cunoa�tere al acestora.
.

Cele doua laturi ale activiti\tii muzeale - �tiintificâ �i cultural
educativâ - sint corelate, œa din urma nefiind posibilâ fàrâ o funda
mentare �tiintificâ iar activitatea �tiintificâ fiind pusâ in folosul societàtii
tocmai prin actiuni cultural-educative .
ln conditiile actuale ,r elatïile dintre muzeu l?i, public au câpâtat un
aspect deosebit. Vizit.'ltoml n u mai primel?te astâzi pasiv ceea ce-i poate
oferi muzeograful ci aœstuia i se oferâ ceea ce preferà, cit �i ce poate
percepe. ln aœst scop muzeograful trebuie sâ cunoascâ preferintele
�i interesele l?tiintifiœ ale publicului, sâ le studieze putindu-i apoi oferi
informatia doritâ.
·

ln acest scop, în cadrul muzeului nostru, s-au organizat sondaje
de public, in urma càrora s-au tras eoncluzii pretioa..<>e pentru activitatea
vütoare a unitâtii.
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Munca educativâ de masà a muzeului este cu atît mai eficientâ
eu miile
de oameni ai muncii.
U n i m portant capital al muncii educative de masà i l constituie
activi tatea in afara muzeului : in �coli, în treprinderi , insti tuti i, câmine
culturale, ut il izî n d u-se pi es e semnificati\·e ce nu-�i gàsesc uneori l oeul
in expozitia de bazâ.
In cadrul planului de colaborare cu alti fa c t o ri educa\ionali un lat�
fmportant revine colaborârii cu �coula, cu organizatia de pionieri. Muzeul
nostru a tinut �i tine în permonentâ o stri nsâ legàtw·â cu unitiitile !jiCO
la re din muncipiu �i j udet.
Legâtura dintre muzeu �i �coalâ se concretizeazâ in : lectii curente
�i recapitulative tinute în cadrul muzeului, îndrumare in organizarea
rnuzeelor �i laboratoarelor �colare, sprijin în expediti ile pi oniere�ti �i
in determi narea materialelor �i în alcâtuirea ierbarelor �i insectelor cu
cure pionierii parti cipa la diferite concu rs uri
Fiecare actiune organizatâ în colaborare cu �coala ne-a convins cà
muzeul este una dintre cele mai utile institutii auxiliare �colii. Aid,
însu�irea cuno�tintelor sau fixarea celor p1.·edate, capâtâ o forma atrac
tivâ, noua �i foarte eficientâ. Este bine cunoscut entuziasmul copiilor
in dorinta lor de cunoa�tere. Pentru copii este de neuitat chiar �i o
simplâ ,·izionare, cu atît mai mult l ectiile practice cu o tema data,
tinute la muzeu.
De un deosebit in teres s-au bucurat, în cadrul actiunilor organi
zate in colaborare cu �coala. serile muzeale. Ele au intrat în practica
muzeu l ui de un an de zile �i sint organizate lunar, bilunar sau sâptâ
mînal, în functie de solidtâri.
Ca activitnte de amploare, organizata in colaborare cu Subcomisia
Monumentelor Naturii Ia!?i. Inspectoratul �colar judetean, Conc;i!iul ju
detean al pionierilor, Casele pionieri lor !?i �colile de pe raza municipiu
lui �i judetului, socotim Luna ocroti rii naturii judetului Vrancea. De
,·enitâ traditional â�i ajunsâ în anul 1 9 79 la cea de a IV-a editie, cu
prinde perioada 20 mm1:ie - 20 aprilie. Mani festâri le organi zate cu acest
prilej s-au înc<tdrat in festivalul national Cintarea României . Au avut
loc simpozioane, expozitii pe tema ocrotirii naturii. concursuri pe tema
.. Cunoa�te �i ocrote�te natura", s-au tin ut expuneri pe terne adecvate
la diferite întreprinderi din municipiul Foc!?ani �i la Câminele culturale
din comunele j udetului.
Una dintre œle mai i mportante forme ale muncii cul turale de masâ
a muzeelor o eonstituie expozitiile temporare, avînd in vedere faptul
câ o muncâ educativâ de masâ cu rezultate bune nu se poate reduce
numai la expozitia de bazâ.
Pentru a veni in ajutorul vizitatorilor în formarea conceptiei mate
rialist-dialectice despre naturâ, pentru a cunoa!?te trecerea treptatâ de
la simplu la complex, de la inferior la superior, pe baza unor legi natu
rale, s-au organizat expozitii i ti nerante cu temele : ,Unitatea materialâ
a lumii vii �i diversitatea ei" ; Interdependenta organisn1-mediu" ; ,Din

cu cît se realizeazâ un contact strins �i permanent cu publicu l

.

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Muzeul de �tiintele naturii

557

tainele naturii". Ele au fast itinerate in intreprinderi, in majoritatea
localitâWor din judet. Tematica expozitiilor a fast axatâ pe prezenFi
relatiilor dintre organismele din naturâ ca !;ii dintre acestea �i mediul
lor de via\â. Ele au menir·ea de a explica material itatea lumii, unitatea
chimicâ, de structura !,ii functionalâ a materiei vii. Totodatâ explicâ
procesele !?i conditiile ce au determinat mar·ea di versiU!te de forme
ale lumii vigetale !,ii animale.
In momentul de fata oamenii muncii sint preocupati de o serie
de probleme politice !,ii economice, de arte plastice !,ii muzica, de medi
cinâ, chimie, biologie etc. Pentru lâmuri.rea tuturor acestora este nece
sarâ folosirea materialelor auxiliare �i a mij loacelor tehnice moderne,
care fac posibila dezvaluirea universului in unitatea !'a dinamica.
Una din cele mai raspindite forme ale nctivitatii cultural-educative
de masâ o constituie expunerile pe terne �tiintifice, acestea ocupind
un loc central in preocupârile personalului din cadrul muzeului nostru:
El e au fost organizate sub forma de cicluri de conferinte, urmarindu-se
o inlântuire logicâ a fenomenelor expuse. Dintre problemele tratate in
eadrul acestot· cicluri mentionam : ,Universul !,ii sistemul solar�', ,Omul
!,ii universul" ; ,,Originea vietii !,ii evolutia vietuitoarelor" ; ,Stràmo!,iii
omului" ; ,Adaptarea animalelor la diferite conditii de via\â" ; ,Vietui
toare folositoare �i daunâtoare" ; ,Animale din fauna t:ârii" etc. Pentru
ca aceste expuneri sâ-!,ii atingâ scopul propus !,ii ca auditoriul sa înte
leaga fenomenele !,ii modificâri le ce au loc în naturâ, caracterul lor
evolutiv, sint insotite de numeroase mijloace complimentare ca diapozi
tive, filme, planf,ie etc.
Un mij loc important de difuzare a cuno!,>tintelor despre natura in
rîndul maselor îl constituie �i cursurile universitatii cultural-!,itiintifice.
Cursw-ile tinute de personalul muzeului la întreprinderi ca : C.P.L.,
U.M.T.C.F., Casa Armatei, Cooperativa Prestat'ea etc. prezintâ terne le
gate de ocrotirea naturii in tara !,ii in j udetul Vrancea �i in tara, polua
rea mediului inconjurator, influenta factorilor poluanti asupra echili
hrului biologie din naturâ etc.
In comunele j udetului Vrancea, personalul muzeului a desfa!,iurat
u bogatâ activitate ateist-!,>tiintificà prin propagarea cuno!,itintelor !}tiin
tifice !,ii combaterea diferitelor credinte gre!,>ite legate de fenomenele
naturale. In acest scop s-a participat la diferite forme de raspîndire a
cunof,itintelor ateist-!}tiintifice : brigada !,itiintifica, brigada !,itiintificâ
specializata (muzeala), caravana !,>tiintificâ etc. In cadrul acestor deplu
sari s-a raspuns la intrebâri le puse de oamenii muncii de la s.:1.te, s-au
prezentate terne solicitate de acef,itia, s-au prezentat !,ii comentat filme
pe terne de biologie.
Din domeniul !,>tiintelor naturii problemele cele mai des abordate
au fast : ,Originea vietuitoarelor !,iÎ a omul ui" ; ,Despre univers" ;
,Viata pe alte planete" etc. In final, dat fiind faptul ca raspunsurile
erau însotite �i de u n bogat material ilustrativ, brigâzile !,ii-au atins
scopul, satisfacîndu-se nevoia de cunoa�tere a auditoriului.
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Ori de cite ori membrii peŒ"Sonalului �tiintific s-au deplasat pe
teren pentru rolectare de material �i observatii, au luat legâtura cu
l?Colile din judet, câmine culturale, oameni ai muncii de la cabanele
forestiere, invitîndu-i sâ viziteze muzeul l?i lâmurind, la fata locului, o
serie de probleme din domeniul !'jtiintelor naturii, probleme ce intere
sau pe cei cu care se purtau discutiile.
0 preocupare a cercetâtorilor unitâtii noastre este !'ji cunoal?terea
plantelor din flora spontanâ, folosite de locuitorii judetului Vrancea
în medicina popularâ. Cu ocazia ie!'jirilor pe teren s....au purtat discutii
cu oamenii vîrstnici ai satelor, ce au astfel de preocupâri. Datele culese
au fa.st concretizate in elaborarea unor lucrâri de etnobotanicâ, adu
cîndu-se rontributii l?i completâri pretioase la literaturra de specialitate
existentâ.
Toate actiunile organizate de muzeu au dat posibilitatea persona
l ului de specialitate sâ vinâ în contact direct cu oameni de diferite
profesii, sâ lâmureascâ cu aœ!'jtia o serie de probleme, contribuind la
lâgrirea orizontului lor !'jtiintific.
Prin toate aceste activitâti se contribuie la formarea omului nou,
cu un înalt nivel cultural-!'jtiintific, cu trâ.sâturi moral-politice supe-
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