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110 ani de activitate muzeală instituţionalizată
În Baia Mare

Ideea

înfiinţării

oraş ului

veche al intelectualilor

I 885 , o

s u sţinută

Asociaţii

orăşenesc băimărean

muzeului

Baia Mare ,

campanie în presa

Muzeale

Băimărene ,

locală

aceştia declanşând ,

pentru

dorinţă

a fost o

înfiinţarea

mai

de prin an ul

mai întâi a unei

apoi a unui mu zeu. Acest proiect a

căpătat

contururi mai precise în vara anului 1898 . La 30 august 1898, a fost ales
comitetul

pregătitor

al

Asociaţiei

asociaţiei ,

întocmi statuh1l

mai târziu , Adunarea

Muzeale

Băimărene ,

colectarea pieselor

generală

a

şi

oraşului

hotărâ.rea

nr.3679/53 , din I O iuni e l 899, a stabilit

orăşenesc

care

hotărârea

ca

valoare

până

i storică ,

clădiri

şi

de

unui muzeu

cărţi .

S-a luat

propri i a muzeului piese le cu

a1tă ş i cărţile să

obiectele de

de a

Baia Mare , prin

înfiinţarea

de vesti gii istorice

la identificarea unei

atribuţiile

recrutarea membrilor. Un an

comunităţii

să cuprindă colecţiile

având

fie depozitate în

clădirea

arhi vei oraşului .
convocată

La 3 1 august 1899 a fost
fost aprobat statutul
de

Interne,

în

asociaţiei ,

anul

Adunarea

generală constituantă ,

acesta fiind apoi confirmat de

1900.

Potrivit

statuh1lui,

scopurile

ştiinţei ,

faţă

colectivă ,

şi

de muzeu , culturalizarea maselor prin

răspândirea

realizării

acestui scop, atât a oamenilor de

a publicului interesat în probleme

oferirea de

asociaţiei

propagarea

reunirea, în vederea

specialitate, cât

mini strul

şi

corespundeau unor vederi progresiste: trezirea , dezvoltarea
interesului publicului

către

a

explicaţii

ştiinţifice şi

de

educaţie

în domeniul arheologiei, istoriei , artelor,
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ş i ştiinţelor

etnografiei
tipărirea

de cataloage

efectuarea unor
Până

la

şi publicaţii , îmbogăţirea

să pături

publice

şi expoziţii ,

patrimoniului muzeal prin

generale constituante, 85 de persoane

de a deveni membri

şi

de a sprijini

Membrii fondatori se obligau la o

membrii ordinari

şi susţinătorii

Timişoara ,

Mureş ,

Târgu

lecţii

arheologice.

şedinţa Adunării

anunţat intenţia

băneşti.

naturii prin organizarea de

asociaţia

contribuţie

cu

de 50 de

contribuţii

forinţi ,

(provenind nu doar din Baia Mare, ci

Cluj , Budapesta, Kosice, Gybr etc.) la 1-3

Ca urmare a acestei

hotărâri ,

în anul 1900,

şi-a

ş i-au

şi

iaJ
din

forinţi .

început activitatea

Asociaţia Muzeală Băimăreană ,
creaţie

a lui Gyula Schonherr,

membru corespondent al Academiei
Maghiare de Ştiinţe . Încă din timpul
studenţiei ,

Schonherr s-a adresat de

mai multe ori prin intermediul
presei

oraşului

Baia Mare

şi

cetăţenilor

acestuia , îndemnându-i

să păstreze

„vechiturile"

să

le depoziteze în

oraşului .

sălile

găsite şi

arhivei

E l a fost primul care a

donat muzeului o

colecţie formată

Gyula SchOnherr (1864-1908)

din obiecte preistorice, antice, monede vechi

ş i cărţi ,

exemplul lui fiind

urmat la scu1t timp de alţi cetăţeni ai oraşului . În aceste cond iţii , chiar
înainte de a fi fost
care se

numărau

monetăria

î11fiinţat

în mod oficial, muzeul

deţine a

613 piese, printre

reproduceri în gips ale unor florini de aur

bătuţi

în

din Baia Mare, un topor din epoca bronzului , monede romane de
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argi nt, arm e vechi , documente din secolele XVI-XIX şi

cărţi .

Scopu l declarat al
Asociaţie i

a fost

acela de a adun a
într-o

co l ecţi e

ordonată

vesti giil e

istorice de
şi

od ini oa ră

produsele cultu rale

ale oraş ului din
vremea aceea, pentru
a le prezenta publicului
larg. Într-o perioadă
relativ

scu1tă

înfiinţată
c ultural ă

o

a fost

in stituţi e

de ma să care

avea ca scop satisfacerea
unor ce rinţe spirituale ale

Câteva piese de la prima

expoziţie

a muzeului (1 904)

locuitoril or oraşului Baia Mare. Această activitate a fost su sţi nută material

şi

moral de Inspectoratul Superior al Muzeelor ş i Bibliotecilor.
Începând cu anul 1900, oraş ul Baia Mare, Ministerul Cultel or ş1
Instrucţiunii

acordat

Asociaţiei

Inspectoratul

Naţional

al Muzeelor şi Bibliotecilor au

Muzeale din Baia Mare ajutoare băn eşti

în obiecte. Muzeul
aflată

şi

Publice

orăşen esc

în proprietatea

asigurarea localului

din Baia Mare, în calitate de

o raş ului ,

in stituţi e i ,

şi

au făcut

d o n a ţii

in stituţi e publi că

a beneficiat, începând cu anul 1900, pe

l ân gă

de un buget anuaJ de şase sute de coroane din

pa1tea Primăriei o raşului . În plus, Asociaţia Muzeală , printr-o ordon anţă
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l oca l ă ,

a fost

societă ţil or

fo st

îndreptăţită

locale

o bţinut însă

şi

la im pozitatea în valoare de patru sute de coroane a

a celor din împrej urimi . Cel mai mare sprijin maten al a

din partea statului , care, începând cu anul 190 I, a asigurat

câ te 1.200 coroa ne destinate

de zvo lt ări i

mu zeului .

A s oc i aţi a

a primit

şi

donaţii importante pentru îmbogăţirea bibliotecii . În anul 1903 , prin donarea

de tablouri

şi

gravuri , au fost puse bazele

secţiei

de arte plastice.

Nyilosy Sondor: '} n grădină"

Din resursele existente, pe
asoc i aţi e ,

între anii 1900

mobil ier necesar

şi

coroane, iar pentru

şi

achiziţionării

cheltuielile necesare

vi eţi i

de

1903 , pentru transformarea, dotarea loca lului cu

pentru aranjarea obiectel or, au fost cheltuite 3 6 14
îmbogă ţirea colecţiilor

cheltuit alte 2.960 coroane . Din
revenit

l ângă

de

cărţi ,

mu zeale

şi

această ultim ă sumă ,

595 coroane pentru

ale bibli otecii , s-au
1 32 1 coroane au

antichită ţi ş i
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l .044 coroane

ac h iziţi on ate

pentru obi ecte etn ografi ce . Acestor bunuri
numeroase alte obiecte provenite de la
orga ne civile ş i co legii, precum

şi

i n stituţiil e

d on a ţiil e

din

Dintre doc um entele legate de istori a
tipa rniţe l e

dipl omele pri vil egiale,
şi

medaliile

co l ec ţi e i

Bazele
Păstra re

pe

s ub sta nţi a l e
aită ş i

de

n a ţiil e
şi

arm ele vechi , precum

persoanelor parti cul are.

l oca l ă ,

cele mai va loroase au fost
oraş ului ,

num eroase alte documente de

a rhi vă .

numi smati ce au fost asigurate prin depuneril e Casei de

acţ iuni

din Baia Ma re

şi

ale pe rsoa nelor parti cul are.

au fost co mpl etate prin

d on aţiil e

Co l ecţiil e

de etnografie au provenit exclu siv din do-

statului , în schimb, la î mbogă ţirea bibli otecii

a co l ec ţi e i de dipl ome pri vil egiale, pe

venţiil e

buit şi

statului , de la parohii ,

sigiil or provenite din arhi va
şi

ad ău gat

li s-au

statului , aproape în

do n aţiil e ze l oş il o r

l â n gă

m ăs ură ega l ă

sub-

au contri-

membri ai Asoc i aţi e i Mu-

ze ului . Do n a ţi i l e di fe ri te lor pe r oa ne pri vate au
constat în monede, pi ese de

artă d ecora ti vă , co l ec ţii

de mineralogie, cărţi vechi, afi şe etc.

În anul 1903 , Gyul a Schonh err a fos t ales preşedinte

de

al Asoc i aţi e i Mu zeale Bă im ă re n e

fun c ţi a

Naţi on a l

şi ,

pro fit ând

sa de secretar referent la In spectoratul

al Mu zeelor şi Bibliotecilor, a promovat

interesele

Asoci a ţi ei ,

ţii

să îmb ogă ţeasc ă co l ec ţiil e

menite

co ti za ţiile

contribuind personal cu dona-

membril or ş i

la deschiderea

ofi c i al ă

muzeului . Din

d o n a ţiil e făc u te

de stat, pâ n ă

a mu zeului , asoc i a ţi a a putut
Paloşul oraşului

aloca circa l O.OOO de coroane pentru

ac hi ziţi o nă ri

de
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Baia Mare

obiecte ş i pentrn amenajarea

spaţiului

dobândit în 1902.

Îmbogăţirea colecţiilor şi activitatea culturală intensă au determinat

deschiderea pentru public a Muzeului
Adunării

1904, în cadrnl
Băimărene .

Orăşenesc

generale extraordinare a

Asociaţiei

Muzeale

Patrimoniul muzeului cuprindea deja peste 6 .900 de obiecte, iar

donaţiilor şi achiziţiilor numărul

în urma

Baia Mare, la 19 iu11ie

acestora a sporit,

până

în anul

1914, la 11.489 .

Cu prilejul deschiderii muzeului, în anul 1904, a fost editat de
Asociaţia
tipărit

băimărean

Muzeului

către

la Budapesta de

Societatea de
colecţiilor

Tipografie Atheneu . Catalogul
asigura paza muzeului ,

preţul

duminică şi
acelaşi

în zilele de

sărbătoare

interval orar, cu o

taxă

Literatură ş i

pentru

obţinut

putea fi

Baia Mare ,

de la cel care

coroană,

pentrn cel

broşat.

Orăşenesc

muzeului

acţiuni

catalogului fiind de o

legat, şi de 50 de fileri , pentru cel
Colecţiile

Orăşen esc

Ghidul M 11ze11/11i

către

Baia Mare puteau fi vizitate în zilele de

între orele 10:00

şi

12 :00 gratuit, ş i joia în

de intrare de 40 de fileri. Copiii sub zece ani

puteau vizita colecţiile muzeului numai în prezenţa unui însoţitor adult. În
cazuri
de

excepţionale ,

către

custodele

pentru vizitatorii

instituţiei şi

străini

de

oraş,

muzeul putea fi deschi s

în afara orarului regulat, pentru o

taxă

de o

coroană . În prima şi a doua zi de Crăciun , de Paşti , Rusalii , precum ş i în ziua

de Anul Nou , muzeul era închis. Fumatul pe teritoriul mu zeului era strict
interzis, iar vizitatorii trebuiau
poliţistul

de

pază ,

Colecţiile

de

mă1turii

şi colecţia

achitând

ştiinţele

lase umbrelele, bastoanele

şi

bagajele la

fileri pentru fiecare obiect.

muzeului au fost

arheologice,

de

şase

să -şi

colecţia

împărţite

de

in cinci ramuri: biblioteca, sect ia

artă decorati vă , colecţia

naturii . Dintre acestea, datorită
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de

cantităţii ş i

rută pla stică

valorii

cărţilor,

colec~ile

biblioteca putea rivaliza cu succes cu multe dintre

provinciale. Din cauza lipsei de
folosinţă

spaţiu ,

biblioteca nu a putut fi

în momentul deschiderii muzeului, iar colecţia de
incipientă ,

a aflat într-o faza

clădirii

La paiterul
expunerea

colecţiilor

din care motiv ea n-a putut fi

au fost expuse

colecţiile

artă populară ,

precum

şi

dispoziţje două

arheologice, de

aită plastică ,

o cameră din interiorul

păstrării că11ilor. „Colecţiile

dată

cai11ere

naturii s-

veche", pentru
şi

un hol , unde

de arte decorative

curţii ,

în

expusă .

„primăria

cunoscute sub numele de

au fost puse la

ştiinţele

similare

aceasta fiind

şi

de

destinată

exjstente ale muzeului , încă de pe acum

ocupă

întregul spaţiu care ne-a fost pus la dispoziţie cu generozitate de oraş. În
cazul în care
avem

grijă

colecţiile

se vor

îmbogăţii

în ritmul actual, va fi necesar

de a asigura într-un timp scuti un

spaţiu

mai mare

şi

să

mai adecvat.

Împrejurările legate de faptul că localul actual nu poate să fie considerat

permanent, ne-a

îndreptăţit

să

ca vremelnic

nu ne

apucăm

de publicarea

catalogului întregului material de care dispunem . Broşurica aceasta, la care
aceste rânduri constituie drept
necesare

informaţii

Ghidul M11ze11/11i

prefaţă , îşi

privitoare la
Orăşenesc

(Preşedintele Asociaţiei

propune

colecţiile

să

prezinte doar cele mai

ce pot fi vizionate", se afirma în

Baia Mare, redactat de Gyula Schonherr

Muzeului

Băjmărean) ,

Vilibald Semayer

şi

Ern6

Myskovszky.
La JO august 1905, un incendiu a distrus o parte din
primării ,

clădirile

vechii

iar obiectele muzeale evacuate au ajuns în magazia unui pompier.

Conducerea

oraşului

apaite, dar

această

a luat

hotărârea să construiască

promisiune nu a fost

onorată.

pentru muzeu o clădire
Astfel, din anul 1906,

muzeul s-a redeschis în câteva camere încluriate în localul ordinului
minoriţilor,

unde a funcţionat vreme de un sfert de secol.
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De-a lungul timpului , vari etatea

obiectelor au crescut, îm bogă ţind

num ă rul

co l ec ţiil e

din

muzeului , piesele provenind

d onaţii , ce rcetă ri

D upă

şi

de teren ş i

ac hi ziţii

19 18, ş i în Baia Ma re s-a desfă ş u rat
Lada breslei croitorilor. 1800

un proces de integrare a acti vită ţii mu zeal e
în noul co ntext al Români ei reîntregite,

l eg i s laţi a c ultu ra l ă

oferind un cadru

adecvat de fun cţi o nare a acestor in stituţii. Evenim entele politi ce, fe nomenele
economi ce
v i e ţii

şi

maril e

co nfl ag ra ţii

mondi ale au

culturale, ex istând peri oade în ca re

influ e nţat ş i

po rţil e

mu zeului

acest segment al
bă im ă rea n

au fost

închi se vremelni c, co l ec ţiil e fiind supu se unui regim prelungit de depozitare
ş1

conservare.
În anul 1924, mu zeul a fost reorgani zat şi redeschis în patru camere şi

d ou ă

coridoa re, co nţin ând 5 .026 de piese ex puse, dar

principiu , în

funcţi e

de

spaţiu ,

de mobilier

şi

fă ră

un plan temati c de

de dimensiunil e obiectelor, ca

într-un depozit. În anul 1930, mu zeul a fost mutat în casele Băncii oraşului ,
din strada Cri şan nr. 9. În noul sediu , muzeul a ocupat d ou ă ca mere mari ş i
un coridor, fiind deschi s pentru vizitatori în zil ele de
între orele I J OO

şi

dumini că şi să rb ă tori ,

13:00 .

În peri oada celui de-al doilea războ i mondi al şi primii ani care au
urm at acestui a, mu zeul a fo st din nou închi s. Acti vitatea mu zeului a fos t
re lu ată

abia în anul 1950 . Din 195 1, mu zeul a avut statutul de mu ze u

regional , iar din 1968, de mu zeu jud e ţean . Un a din maril e prob leme de a
că re i

rezolva re depindea buna

sp a ţiului

necesar

acti v ită ţii

fun cţ i o na re

ex poziţi o n a l e ,

a

in stituţi e i

a fost

so luţi o n a rea

de depozitare, restaurare

şi

conservare a patrim oniului mu zea l. În 1955 , mu zeul a primit în administrare
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spaţiul

după

din str. I Mai nr 8,

(actu ala

str.Mo netăriei)

de Istorie

şi

Arh eo logie

care a primit un sediu în str. Bicazului

nr.1-3, unde

astăzi

se

afl ă

sediul Muzeului

Judeţea n

Maramureş .

Valorosul patrimoniu mu zeal a fost
îmbogăţit

din

prin numeroase piese rezultate

cerce tări

n aţ ii .

Prin

arheologice, <lchiziţii

îmbogă ţirea colecţiilor ,

şi

do-

mu ze ul

s-a îndreptat spre un profil mixt.
Patrimoniul

sec ţiei

cu secolul al XV-iea
co l ecţ ii :

până

în secolul al XX-iea

istoriei loca le începând
şi

cuprinde mai multe

acestuia:

Baia Mare

l ăzi

de

de

activitatea în

lui , unelte

aparţinând

~

~
•:

într-un patrimoniu format din

reflectă evo lu ţia soc i etăţii

şi aşezările

brea slă ,

d esfăşurat

~-

constă

de istori e med ie

aprox imati v 3.500 de pi ese ca re
oraşul

m edi eva lă ,

ceasuri etc .

Co lecţi a

~~

reflectă evo luţi <l

de istorie

de istorie medie, de arm e medievale, de arheologie

numi smatic ă ,

din

Tipar de sigiliu al unui meşter măcelar

urbane cuprinse în area lul învecinat

tipare de sigilii

spaţ iul oraş ului

aparţinând

Baia Mare

Co l ecţia

şi-au

în teritoriil e adiacente

de arme medieva le cuprinde piese de o

însemnătate

deosebită ,

paloşul oraş ului
săbii ,

printre acestea

num ă râ ndu- se

(seco lul al XIV-i ea), diferite tipuri de

halebarde, topoare

spade,

cuirasă ,

piese de

i

a tribuită

lui Pintea Viteazul.

'

şi

breslelor care

breslelor mai reprezentati ve, docum ente şi stampe.

li ''l.
(I

urbane medievale

h a rn aşa m e nt,

şi

arme

buzdugane, piese de
şi

o

cămaşă

de za le

.'I

Dintre piesele care
Ciocane miniere
medievale

medi eval ă

fo rm ează

fac parte obiecte din

cole:::ţia
ceramică ,
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de arheologie
aur, fier

şi

pi atră,

piese de mare va loare

i sto ri că

Vodă) , G iul eşti ş i

arheologice de la Cuhea (Bogdan
Col ecţi a

de

dobândite în urma descoperi rilor

numi s m ati că în s um ează

Cetatea Chi oarului .

monede, majoritatea de la

secolulu i al XVIII-i ea - secolul al XIX-i ea (austri ece

ş i un gureşt i) ,

şi

pâ n ă

monede

ro m âneşti

din metal comun

şi

din timpul domniei lui Carol I ş i

din argint, precum

şi

sfârşi tul

precum

în zilele noastre,

bancnote.

Simon Hollosy:
"Claie de fâ n"

Muzeul

Jude ţea n

de Istori e

patrimo niu o

cons i stentă

co n stituit ă

d o n aţii şi ac hi zi ţii .

prin

co l ec ţi e

ş1

Arh eologie

M ara mureş deţin e

în

de ceasorn ice, peste 300 de piese,
Este vorba despre ceasorni ce

apa rţin â n d

secolelor XVIII-XX , cu mecani sme fa bricate în diferite ateliere europene.
Multe dintre aceste piese sunt uni cat,
contem porană Revoluţi e i

care sunt marcate

aşa

cum este pendul a de perete

franceze din 1789 , cu un spectacul os cadran pe

şi ech i ocţi ile şi so l sti ţiil e

în limba
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l a ti n ă ,

iar zi ua este

împ ă rţită
oc upă

Ş te fa n

în zece ore

şi

anul în zece luni . Un loc important în

co l ec ţii

îl

mas ive le orologii de turn , respecti v al vechiului mecani sm din Turnul
şi

vechiul

mecani sm

din

cl o po tniţa
şi

Reprezentati ve sunt meca ni smele de perete

Bise ri cii

Reform ate

postament cu decor fastu os,

carateri sti c stilului Rococo .
Co l ec ţi a

de

co nte mpo ra n ă

m o d e rn ă

istorie

ş1

cuprin de sigilii , ti pare

de sigiIii, stampe, insigne, bancnote,
documente eclezisti ce, obiecte de
d ecorati vă
l ămpi

din

a l a m ă , l ă mpi

de tavan,

sfeşni ce ,

mu zicale, medali i
ca re

Co l ecţi a
posibil ă

de

tehni că

Ba ia Mare.

mini eră

face

evo luţie i

reconsti tuirea

tehni cii mini ere din

Ceas statuetă, secolele XVJ!!-XIX

fotografice

de ordin edilitar,

evo lu ţ i a o raş ului

pri vind

cu petrol,

instrumente

ş i c li şee

o fe ră in fo rm a ţii

a rtă

această

pa1te a

Român iei.
Obiectele din patrim oniu prov in din
din partea un or

in s tituţii

ce rcetăril e

de teren,

ac hi ziţii ş i d o n a ţii

de profil sau persoa ne parti cul are Cea mai mare

pa1te a obi ectel or o constitui e uneltele specifice mineritului, mijloacele de
iluminat, mijloacele de transpo1t ale minereului , precum
ale

in st a l a ţiil o r

este

co mpl etată

Co l ecţi a
a p a ratură şi

ş i p ărţi

componente

miniere. Im agi nea de ansamblu a zonei mini ere Baia Mare
de fotog rafi i ş i stampe.
de

a p a ratură fotografică ş i

fotografii de

e poc ă co n stă

în

accesorii fo to, fotogra fi i de studi o cu în semn ele fotografului pe
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verso, executate

dup ă

negative pe

s ti c l ă ,

fotografi i vechi , toate acestea

provenind de la fotografi i băimăreni care au activat în peri oada
postbelică ,

ilu strând

evo luţi a

şi

tehni cii fotografiei

inte rbe li că ş i

diversele tehnici de

realiza re a fotografie i.

Chei. secolu!XVIJJ

Biblioteca Mu zeului

Jud eţea n

ele Istorie

şi

Maramureş

Arheo logie

disp une de aproximativ 20 .000 de volume, din care 11. 000 de vo lume
formează

fondul vechi de ca11e, iar 9.000 de volume fondul de carte

preponderent în limba

română

(arh eologie, istori e,

vechi de catte este fo rm at din cane veche
manusc ri se, periodice

şi cărţi

artă ş i

stră ină ,

etn ografie) . Fondul

ca1te veche

din seco lul al XIX-iea

curentă ,

şi

ro m â n ească,

prima

jum ă tate

a

secolului al XX-iea. Tezaurul mu zeului cuprinde sute de piese monetare din
aur

şi

argint

şi

diferite obiecte (bijuterii , obiecte liturgice) din metal preţios .

Patrimoniul mu zeului

în s um ează astăz i

un

num ă r

de 75.509 num ere de

inventar.
Înfiinţat ca instituţie de sine stătă toare la I octombrie 2006, pri n
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Jud e ţea n Maramureş ,

reorganizarea Muzeului
Muzeul

Judeţean

ra mureş

a fost acreditat prin Ordinul nr.

de Isto rie

şi

Arh eologie Ma-

23-10 din 5 iulie 201 2 ul /\ lini ,lt mlui ( 'ul/urii ,

publicat în Aloniloml Oficiul nr. 502 din 23 iulie
B utoni din Dlgint, secolul XVT

2012 .

Un element impo1tant în ceea ce
mu zea l

şi

c reşte rii

a

arh eo logice sistematice
cercetăr il e

datând de la

ce r cetări

şi

desfăşoară

îl co nsti tui e

determin ate de implementarea de
şi

promovarea

şi

arheologice sistemati ce de

Lăpu ş .

căt re

id e nti tăţ ii

tumulară

Recent s-au încheiat
Piaţa Cetăţii ,

arh eologice preventive din Baia Ma re, punctul

- Turnul

cercetările

anu al în necropola

epocii bronzului de la

proiectului „Reabilitarea
Cetăţ ii

in st itu ţi e i

s up rafa ţă . Cercetăril e

de mare amploare se

sfâ rş itul

dezvoltarea patrimoniului

preventi ve, supravegheril e arheologice, prec um

arh eo log ice de

lun gă durată ş i

ce rc etă ril e

prestigiului

priveşte

Primăria

culturale

Ba ia Mare a

şi

istorice

Piaţa

Ş tefan " .
Funcţ i a specifică

de punere în va loare a

patrimoniului mu zea l mob il

şi

m ateria li zată

prin intermediul

permanente

ş1

programel or
editoriale.
şi

al

temporare, al
culturale

de reali zarea de

expoziţii

de proiectele de cercetare

inte rdi sciplinară ,

expoziţ iil or

proiectelor

ŞI

A l ături

celor

im obil a fost

a rh eo l ogică

o pri oritate a constituit-o

întocmirea unor proi ecte culturale depu se
Zăvor

masiv de poartă,

secolele XVII-XVTIJ

pentru

fin a nţa re

la Admini strarea Fondului
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Naţional ,

Cultural

câştigătoare

declarate
multe

fiind
mai

culturale

proi ec te

ş1

editoriale. Printre acestea se
num ă ră

proiectul cultural ..Ma ri

c i v ili zaţii

a nti c hităţ ii " ,

ale

derulat pe parcursul a trei ani ,
precum

şi

publicarea albumului

„Baia M(lre
Vestigii
Mecanismu/ ceasului din Turnul Ştefan

ş1

o ra ş

liber reg(IL

m ă rturii

istorice

med ieva le" .

Începând cu anul 2006 , a fost lansat un program de ed u caţi e mu zeal ă,
inte rac ti vă ş i int e rdi sc iplin ară ,

ace lea de a stimul a
a udi e ntă maj o ră

pentru copii

şi

in ovaţ i a

numit „Muzeul viu ", scop uril e acestui a fiind

la ni ve lul

ed uc aţi e i

in acest program, de a reali za o

altenrntivă ed u catio n a l ă

tineri , contribuind in acest fel la dezvoltarea

co mp o n e ntă imp o11a nt ă a n g re n at ă

din Baia Mare

comunităţii

O

l ega tă

de

in acest proces a fo st cea

stab ilirea de parteneriate sustenabil e intre
şco l a re

permanente, de a angaj a o

in s tituţi a mu zea l ă ş i

in s tituţii

ş i Maramureş .

În prezent, activitatea Muzeului Judeţea n de Istorie şi Arh eologie
Maramure ş î şi de sfăşoară

ac ti vitatea pe coordonatele stab ilite de /,egeu

1111cee!or .yi colecfiilur p11h/ice nr.31 I 2003 ,
modificată şi completată
şi

de Legeo nr. J2 2006

pe baza obi ecti velor ş i indicatoril or de per-

formanţă

aprobate de

Maramureş .

Prin

către

Consiliul

acti v ităţil e

Judeţean

derul ate, mu ze ul

Tezaurmonetardea11r - secolele XV-XVII
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încearcă să

mediului

şi

fie depozitarul istoriei noastre, o
nevoilor

comunităţii ,

în planul de activitate

şi

a

in stituţie flexibilă , adaptată

vizând îndeplinirea obiectivelor

funcţiilor

prevăzute

principale ale muzeului definite de

legis l aţi e.
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