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Cuvânt înainte
Asociaţia Muzeelor Olandeze
Această carte este unul dintre rezultatele palpabile ale
proiectului Matra „Strengthening the National Network of
Romanian Museums and its members”, desfășurat pe o
perioadă de doi ani. Acest proiect, finanţat de către Ministerul
Afacerilor Externe, a vizat mai multe obiective: pe de o parte,
consolidarea Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, pe de
altă parte stimularea competenţelor angajaţilor din muzee, în
domeniul managementului muzeal şi al educaţiei muzeale.
Efectele acestor obiective au o strânsă legătură între ele.
Reţeaua Naţională a Muzeelor din România este o organizaţie
tânără şi ambiţioasă. România are un număr mare de muzee,
variate ca dimensiuni, fără a avea însă o tradiţie în această
branşă a consolidării prin cooperare. Prin intermediul acestui
proiect, reţeaua are ocazia de a-şi extinde această cooperare şi
de a o fortifica. Împreună cu experţii Asociaţiei Muzeelor
Olandeze s-a hotărât crearea unui e-newsletter pentru membrii
reţelei şi introducerea unui card de muzeu pentru public.
Acesta din urmă este comparabil cu cel din Olanda, care are
mare succes. Aceste instrumente contribuie la poziţionarea
reţelei muzeelor din România, la implicarea mutuală si la
schimbul de cunoştinţe.
Al doilea ţel pe care ni l-am propus, stimularea competenţelor,
a fost atins prin organizarea a două workshop-uri de educaţie
muzeală şi două workshop-uri de management muzeal, a câte
cinci zile fiecare. Subiectele aprofundate în aceste workshopuri sunt redate în lucrarea de faţă.
Capitolele de la unu la cinci tratează despre managementul
muzeal, iar capitolele de la şase la şaisprezece abordează tema
educaţiei. În încheierea lucrării sunt prezentate cazuri
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referitoare la aceste subiecte, scrise de către participanţii la
diverse workshop-uri. Această carte va fi distribuita muzeelor
din România prin intermediul reţelei astfel încât un număr şi
mai mare de angajaţi ai muzeelor să ia cunoştinţă de aceste
subiecte.
Asociaţia Muzeelor Olandeze doreşte să exprime deosebite
mulţumiri Ministerului Afacerilor Externe, Ambasadei Ţărilor
de Jos în România, membrilor grupului de proiect din
România, trainer-ilor, participanţilor la workshop-uri şi tuturor
celor care şi-au adus în vreun fel contribuţia la reuşita acestui
proiectul Matra.
Un ultim cuvânt de mulţumire i se adresează lui Marieke van
Oudheusden, lider al acestui proiect, care activează în Olanda
în cadrul Graphic Design Museum din Breda. Ea a coordonat
într-un mod remarcabil acest proiect, al cărui rezultat a fost
inclus, tot prin grija sa, în acest admirabil manual.
Prof. Dr. Eric J Fischer
Preşedinte, Asociaţia Muzeelor Olandeze
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O lecţie de muzeologie servită olandez.
Am aflat de curând că ceea ce urmăreşte cu precădere un
muzeu modern în zilele noastre este inovaţia. Să fie inovator.
Eu, personal, sunt de acord. Inovaţia poate transforma vizita la
muzeu într-o experienţă memorabilă sau poate detaşa, ca
valoare, un muzeu faţă de celălalt. Inovaţia se descoperă la
nivel de conţinut, organizare, tehnici de conservare şi
modalităţi de prezentare a informaţiei. Şi iată cum, prin
inovaţie, muzeele îşi împlinesc rolurile sale esenţiale de a
învăţa, de a performa, de a încânta şi de a încuraja oamenii să
interacţioneze, în măsura în care acceptăm faptul că, muzeul
este şi un spaţiu al interacţiunii sociale a membrilor
comunităţii.
Există însă şi unele condiţii pe care muzeul trebuie să le
accepte în drumul său complicat şi solicitant spre inovaţie. Una
dintre condiţii este existenţa unei strategii mature, iar a doua
condiţie, cumva derivată din strategie, este capacitatea de a
furniza educaţie, uneori chiar negociată cu cel ce o primeşte,
adică cu vizitatorul. Ceea ce este însă mai interesant şi mai
important totodată este faptul că, atât strategia cât şi tipurile de
educaţie oferite de un muzeu sunt dependente total de
vizitatori, cu nevoile şi experienţele lor personale sau colective.
Revine obsesiv această subordonare a muzeului faţă de
vizitatorul său, realitate încă greu de acceptat în muzeologia
românească, dar care, cred eu, devine tot mai mult
conştientizată şi asumată în rândul muzeelor membre ale
Reţelei Naţionale a Muzeelor din România.
Vă pot demonstra că lucrurile stau întocmai aşa cum le-am
prezentat. Strategia unui muzeu este mereu un răspuns la
nevoile identificate ale grupurilor ţintă şi oferă soluţiile de
rezolvare a acestora prin intermediul unor proiecte sau
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activităţi curente. De asemenea, în momentul planificării unei
expoziţii (conţinut, informaţie, atmosferă, atitudine, design) şi
a dezvoltării materialelor interpretative şi a programelor
educaţionale legate de expoziţie, muzeul ştie că nimeni nu
învaţă în acelaşi mod şi că avem stiluri de învăţare diferite.
Educaţia în muzeu nu este doar o simplă acumulare de
informaţii sau cunoştinţe după o vizită, ci şi felul prin care
vizitatorul experimentează, interacţionează şi învaţă în timpul
vizitei şi, din acest motiv, vizitatorul este întrebat ce face, după
părerea lui, o expoziţie mai atractivă. Muzeele care au făcut
acest lucru au câştigat mereu.
Ce am făcut eu până acum. Am prezentat o lecţie de
muzeologie modernă pe care am primit-o din partea colegilor
noştri din Asociaţia Muzeelor din Olanda, o lecţie pe care
doresc, împreună cu colegii mei din echipa de proiect, să o
împărtăşim mai departe muzeelor din România prin
intermediul acestui ghid sau manual, spuneţi-i cum doriţi,
absolut necesar şi inedit. Este vorba despre un manual care vă
oferă instrumentele optime de înţelegere şi aplicare a acestor
idei şi teorii noi din muzeologia contemporană.
Dragoş Neamu
Preşedinte, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România
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Cuvânt înainte
Ambasada Ţărilor de Jos în România
Vă invit să citiţi cu atenţie acest manual: el este rezultatul unei
colaborări intensive şi originale între Asociaţia Muzeelor din
Olanda şi Reţeaua Naţională a Muzeelor din România.
Despre ce este vorba? În Olanda, sectorul muzeal are mult de
câştigat datorită unei asociaţii mari şi puternice a muzeelor.
Având în vedere importanţa unei astfel de organizaţii, ne face
plăcere să colaborăm la consolidarea Reţelei Naţionale a
Muzeelor din România. Workshop-urile şi cartea de faţă
constituie o iniţiativă în acest sens.
Experţii olandezi au avut ocazia, în cadrul workshop-urilor, de
a face schimb de idei cu profesioniştii din muzeele din
România, despre diverse metode de lucru în domeniul
managementului muzeal şi al educaţiei artistice. Din ce în ce
mai multe muzee şi alte organizaţii culturale recunosc
importanţa unei politici active de educaţie artistică.
Prin susţinerea acestui proiect, Olanda doreşte să contribuie la
dezvoltarea şi menţinerea unui sector cultural puternic în
România.
Entuziasmul şi implicarea tuturor participanţilor demonstrează
valoarea adăugată a împărtăşirii cunoştinţelor. Parteneriatul s-a
dovedit a fi un succes!
Ambasada va continua să stimuleze şi să susţină şi în viitor
relaţiile de cooperare culturală cu România. Cultura este un
mijloc de a ne cunoaşte mai bine trecutul şi motivaţiile în mod
reciproc şi de a cultiva, astfel, înţelegerea şi toleranţa.
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Ambasada Olandei speră ca această carte să vă ofere
dumneavoastră şi colegilor dumneavoastră inspiraţia şi
motivarea de a aduce mai multă creativitate în societate, în
muzee şi în afara lor!!
Doamna Tanya van Gool
Ambasador al Regatului Ţărilor De Jos
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Management Muzeal
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1. Ce este un muzeu?
Herman Aarts
„Muzeul este o instituţie permanentă, fără scop lucrativ, aflată
în serviciul societăţii şi al dezvoltării sale, deschisă publicului
şi care face cercetări cu privire la mărturiile materiale legate de
om şi de mediul său, le achiziţionează, le conservă, şi, mai ales,
le expune, în scopul studiului, al educaţiei şi al delectării”.
(Definiţia ICOM)
Există diverse definiţii pentru ce este un muzeu, iar elementele
cele mai importante care se regăsesc în toate aceste definiţii
sunt:
A. Muzeul este o instituţie permanentă, muzeul este o
întreprindere
B. Muzeul administrează un ansamblu de obiecte, colecţiile
C. Muzeul organizează activităţi destinate unui public larg

1.A Muzeul ca întreprindere
Atribuţiile muzeului ca întreprindere cuprind găzduirea,
personalul şi organizarea. Dacă una dintre acestea trei lipseşte,
nu poate fi vorba despre un muzeu. Atribuţia muzeului de a
funcţiona ca întreprindere este o condiţie pentru îndeplinirea
atribuţiilor legate de conţinut. Muzeul este o organizaţie nonprofit şi se conduce precum o întreprindere care realizează
produse precum expoziţii şi proiecte şcolare. În timp ce
produsele unei întreprinderi comerciale se vând cu scopul de a
17
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se obţine profit, baza finanţării muzeelor este o contribuţie sub
formă de subvenţie din partea autorităţii publice în exploatarea
căreia se află. Costurile produselor muzeului sunt doar în parte
suportate de către clienţi, vizitatorii muzeului. Statul
subvenţionează muzeele, ca parte a politicii sale culturale, care,
de obicei este orientată către participarea la patrimoniul
cultural şi menţinerea sa.
1. Găzduire
Puţine muzee sunt găzduite în clădirile care au fost construite
special pentru ele. Majoritatea muzeelor sunt adăpostite de
clădiri care au fost construite iniţial cu alt scop. Asta face ca
arhitectura clădirilor să pună destule probleme în exploatarea
muzeală; prezentarea colecţiilor trebuie adaptată în mod forţat
la structura clădirii, accesul publicului poate fi îngreunat de
scări abrupte sau condiţiile în care sunt păstrate şi expuse
colecţiile sunt precare.
Clădirea unui muzeu însumează o serie de funcţii, trebuie să fie
potrivită pentru păstrarea şi prezentarea obiectelor, pentru
primirea vizitatorilor şi pentru găzduirea personalului. Toate
aceste funcţii implică nişte exigenţe speciale. Pentru protejarea
obiectelor, trebuie luate măsuri în vederea reglării temperaturii,
umidităţii aerului şi a luminii, precum şi măsuri împotriva
incendiilor, efracţiilor şi furturilor. Pentru public, este
important să existe un traseu clar de mers prin clădire şi tot
felul de alte facilităţi. Personalul necesită camere de lucru şi
alte spaţii administrative.
Putem distinge între următoarele spaţii muzeale:
¾ spaţii de colecţii pentru expoziţia permanentă, pentru
expoziţiile temporare şi depozite
18
https://biblioteca-digitala.ro

¾ spaţii publice şi spaţii de activităţi precum intrarea,
recepţia, garderoba, toaletele, cafeneaua muzeului, sala
pentru audiţii, sala de studiu şi spaţiile educative
¾ spaţiile administrative precum birourile, arhiva, spaţiul
pentru reproducţii, atelierele şi cantina personalului.
2. Personalul
În muzee se desfăşoară activităţi puternic divergente.
Ansamblul competenţelor personalului reflectă această
imagine. Politica de resurse umane a muzeului se stabileşte de
către direcţiune. Aceasta trebuie să vegheze pentru ca politica
să fie pusă în aplicare metodic şi eficient. Pentru aceasta sunt
necesare cunoştinţe în planul conţinutului şi abilităţi de
management. În plus, cunoştinţele în planul conţinutului sunt
asigurate şi prin aportul specialiştilor în domeniul colecţiilor
sau al comunicării cu publicul. Persoanele ce activează în
funcţii de suport se ocupă de aplicarea politicii de personal.
Aici ne putem gândi la personalul administrativ, personalul
tehnic, designeri, angajaţi care se ocupă cu documentarea şi
înregistrarea, magazioneri, restauratori, supraveghetori şi
angajaţi la curăţenie.
Pe lângă personalul angajat, într-un muzeu se întâlnesc în mod
frecvent şi voluntari sau persoane care activează în cadrul unui
stagiu universitar sau profesional.
3. Organizare şi mijloace
Fiecare muzeu în parte cunoaşte o formă de structură
organizaţională, care adesea este legată de modul de finanţare.
Sunt muzee care ţin de o autoritate publică şi care sunt
subvenţionate în mod direct de către autoritatea respectivă. O
altă posibilitate este ca un muzeu să fie privatizat şi să aibă
personalitate juridică proprie, de exemplu ca fundaţie. O
19
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autoritate publică poate încheia acorduri cu o fundaţie pentru ai acorda subvenţii. Pentru un muzeu privatizat care nu are
relaţii financiare cu o autoritate publică, resursele sale se
limitează la finanţări de la terţi şi la venituri proprii.

1.B Muzeul şi colecţia sa
Sarcina muzeului în ceea ce priveşte colecţia cuprinde toate
acţiunile desfăşurate în sensul achiziţionării obiectelor, precum
şi cercetării, documentării, securizării, conservării şi restaurării
acestora.
Achiziţionarea de obiecte este o sarcină importantă a muzeului.
Acest lucru se poate face în diverse moduri. Un obiect poate fi
cumpărat de către muzeu, poate fi primi ca donaţie, poate fi
obţinut cu titlu de împrumut sau printr-un schimb cu un terţ şi,
în situaţii speciale, un obiect de muzeu poate fi făcut pe
comandă. Muzeele îşi constituie colecţiile cu meticulozitate şi
metodă. În principiu, un obiect odată achiziţionat, face parte
pentru totdeauna din patrimoniul muzeului, dar pot apărea şi
situaţii în care să se renunţe la unele obiecte. Acest lucru este
posibil, de exemplu, dacă un obiect a fost dat în păstrare în
trecut, sau dacă a fost obţinut ca pradă de război şi ulterior se
returnează proprietarului iniţial. După ce se achiziţionează un
obiect, mai întâi se stabilesc datele administrative, apoi se
documentează, se înregistrează şi se studiază în amănunt.
Sistemul care se foloseşte pentru stabilirea informaţiilor despre
obiectele muzeale trebuie să permită accesibilizarea datelor din
arhivă, în vederea studierii şi publicării.
Colecţiile muzeale sunt neînlocuibile şi fac parte din
patrimoniul naţional. Protejarea acestora împotriva incendiilor,
20
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furturilor şi deteriorării este de importanţă majoră. Aici sunt
valabile o serie de principii: gradul de protecţie trebuie să fie
proporţional cu importanţa bunurilor protejate, baza protecţiei
este supravegherea personală, completată cu mijloace tehnice
şi, de asemenea, muzeele pot avea un aport major prin
stabilirea preventivă a unor proceduri şi reguli interne. Este
important să existe o bună cooperare cu poliţia, cu pompierii şi
alte servicii de urgenţă. Un muzeu poate opta pentru asigurarea
colecţiei împotriva diverselor riscuri sau poate alege să-şi
asume singur riscul; ca regulă, obiectele împrumutate pentru a
fi expuse într-un alt loc se asigură de către partea care le preia
prin contract de comodat.
Orice obiect este supus deteriorării naturale. Prin luarea unor
măsuri de conservare se încearcă limitarea pe cât posibil a
deteriorării obiectelor muzeale. Muzeele fac acest lucru prin
păstrarea obiectelor în condiţii constante de temperatură şi
umiditate, prin reglarea luminii care pătrunde în încăpere şi
prin realizarea unei întreţineri specializate. Transportul
obiectelor în interiorul şi în afara muzeului necesită cunoştinţe
speciale. În muzee, accentul se pune pe prevenţie, adică pe
conservare. Dacă un obiect a ajuns într-o stare de degradare
atât de avansată încât trebuie să se intervină pentru a se preveni
pierderea sa, atunci este vorba despre restaurare. Prin restaurare
se recondiţionează părţi ale obiectelor. Scopul restaurării este
readucerea obiectului, pe cât posibil, în starea iniţială şi
prelungirea duratei de viaţă a acestuia.

1.C Muzeul şi publicul său
În ceea ce priveşte publicul, printre atribuţiile muzeului se
numără prezentarea colecţiei permanente, expoziţiile
21
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temporare, programele educative, activităţile de scurtă durată şi
informarea.
1. Expoziţia permanentă
Expoziţia permanentă a unui muzeu oferă o imagine
reprezentativă a colecţiei. Este nucleul patrimoniului muzeal şi
se poate vedea permanent. Expoziţia permanentă se modifică
destul de puţin şi are, adeseori, un caracter static. Colecţia
permanentă poate fi prezentată în diverse moduri, acest lucru
depinzând mai ales de natura colecţiei. Un muzeu de artă, de
exemplu, îşi poate prezenta colecţia în manieră estetică sau
tematică sau o poate organiza în jurul unuia sau mai multor
artişti. Un muzeu de istoria civilizaţiei poate opta pentru un
mod de prezentare cronologic sau pentru o expunere
ambientală, cu ajutorul unor camere stilistice. Prezentarea
colecţiei sub forme de diorame sau pe biotopuri se potriveşte
unui muzeu de istorie naturală.
2. Expoziţii temporare
Muzeele organizează expoziţii temporare pentru a-şi crea o
legătură mai strânsă cu vizitatorii. Multe muzee realizează
anual un program în care oferă mai multe expoziţii. Adesea,
conţinutul acelor expoziţii îşi găseşte corespondenţe în colecţia
permanentă, dar nu neapărat. Multe muzee folosesc expoziţiile
temporare ca mijloc de a atrage anumite grupuri de public,
pentru a face posibilă prezentarea unor subiecte mai pe larg
decât din perspectiva propriei colecţii, pentru a arăta publicului
evoluţiile apărute într-un anumit domeniu, sau pentru a putea
aborda actualitatea momentului. Expoziţiile temporare
generează, de cele mai multe ori, o nouă atenţie din partea
publicului. Modul de amenajare a unei expoziţii temporare
variază mult. În muzee se pune accentul din ce în ce mai mult
22
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pe designul unei expoziţii, astfel încât conţinutul acesteia să fie
pus în valoare la maxim. Alegerea modului de amenajare se
face, de asemenea, şi în funcţie de grupul ţintă al unei expoziţii.
3. Programe educative
Muzeele creează programe educative pentru elevi sau pentru
alte grupuri ţintă. Uneori, aceste programe se bazează pe
colecţia permanentă, adesea sunt legate şi de o expoziţie
temporară şi câteodată se alcătuiesc expoziţii destinate special
pentru elevi, acestea corespunzând de cele mai multe ori
programei de învăţământ. Există o mare diversitate în ceea ce
priveşte oferta educaţională. De obicei, aceste programe nu
sunt opţionale şi îndeplinesc o anumită funcţie în oferta de
lecţii a unei şcoli. Muzeul decide cărui nivel şcolar i se
adresează un program educativ, asigură un însoţitor competent
pentru grupurile şcolare, iar programele sunt, de regulă,
realizate într-o formă atractivă pentru copii. Multe programe
educative sunt orientate către transferul de informaţii, dar nu
neapărat.
4. Activităţi de scurtă durată
Din ce în ce mai multe muzee încep să ofere o serie de
activităţi de scurtă durată, pe lângă colecţia permanentă, pe
lângă expoziţiile temporare şi programele educative. Aici se
numără conferinţele, cursurile, concertele, excursiile şi tot felul
de alte activităţi prin care îşi creează o legătură mai strânsă cu
vizitatorii. Aici este vorba adesea despre o nouă vizită.
Diverselor activităţi adresate publicului le corespund forme
diferite de prezentare a informaţiilor. Cea mai veche formă este
turul ghidat. Pentru colecţia permanentă există adesea o formă
de prezentare textuală, cu explicaţii referitoare la exponate.
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Acest text se completează adesea cu programe audiovizuale şi,
într-o măsură din ce în ce mai mare, instrumentele interactive
multimedia îşi găsesc locul în muzee. Informaţiile sunt
disponibile în funcţie de nevoia vizitatorului. Pentru expoziţiile
temporare se editează adeseori publicaţii mai restrânse sau mai
semnificative, completate de broşurile populare cu ilustraţii.
Programele educative pot fi susţinute şi de suporturi de lecţie
pentru profesori, manuale pentru elevi şi tot felul de alte
materiale informative concepute special pentru şcolari.
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2. Management strategic
Herman Aarts
Funcţionarea unui muzeu este determinată într-o măsură
considerabilă de către mediul social în care se găseşte. De
aceea, muzeele trebuie să ocupe o poziţie clară în societate.
Pentru managementul strategic, relaţia dintre instituţie şi
societate este esenţială. Managementul strategic pentru un
muzeu înseamnă să poţi cântări bine atunci când ai de-a face cu
dileme precum atingerea unui număr mare de vizitatori faţă de
administrarea colecţiilor, a da lovitura cu o expoziţie temporară
faţă de cercetarea ştiinţifică, accesibilitate versus siguranţă,
ş.a.m.d..
Schimbările ce apar în concepţia despre managementul
strategic sunt legate de viziunea în schimbare despre om,
despre muncă şi despre societate. Un muzeu este mai mult
decât o organizaţie de sine stătătoare. Funcţionarea sa este
influenţată în mare măsură de către factorii de mediu.
Necesitatea de a dezvolta strategii a devenit actuală sub
influenţa transformărilor economice şi sociale. Muzeele trebuie
să se legitimeze şi nu mai pot recurge la funcţia pe care o
îndeplineau în trecut. Muzeele trebuie să se orienteze către
întărirea poziţiei lor actuale pentru a-şi asigura dreptul la
existenţă în viitor.
În managementul strategic se disting trei noţiuni esenţiale:
1. Misiunea muzeului
Misiunea unui muzeu ne indică de ce se întreprind anumite
activităţi. Misiunea răspunde întrebării: de ce există muzeul,
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care sunt trăsăturile sale unice şi ce vrea acesta să însemne
pentru societate. Misiunea se bazează pe normele şi valorile
tuturor angajaţilor muzeului.
2. Obiectivul muzeului
Obiectivul muzeului indică ce vrea să realizeze în mod concret.
Obiectivul răspunde întrebării: care sunt rezultatele
comensurabile ale misiunii sale.
3. Strategia muzeului
Strategia descrie ce căi şi mijloace va folosi muzeul pentru a-şi
atinge obiectivul. Strategia răspunde întrebării: cum se
realizează misiunea. Planul strategic de fapt un plan de acţiune
eşalonat în timp. Pentru fiecare muzeu este important de ştiut
unde doreşte să ajungă şi să se îndrepte în direcţia aceea. Asta
înseamnă că trebuie să se facă nişte alegeri. Să se aleagă unde
se doreşte să ajungă muzeul, cum trebuie să ajungă acolo şi de
ce este nevoie pe parcurs. Managementul strategic înseamnă a
face nişte alegeri pentru realizarea misiunii şi atingerea
obiectului. Misiunea, obiectivul şi strategia indică împreună ce
trebuie făcut acum pentru a putea ocupa în viitor o poziţie
sănătoasă în societate. Misiunea şi obiectivul se stabilesc pe un
termen mai lung şi nu se schimbă în orice moment.
Strategiile sunt instrumente mai flexibile pentru a semnala
evoluţiile şi a le urma, pentru a te putea adapta condiţiilor în
schimbare, pentru a pune accente şi pentru a putea prevedea
posibile evoluţii. Dezvoltarea unui management strategic
înseamnă că muzeul devine mai puţin dependent de mediu şi îşi
poate face propriile alegeri, care să corespundă unei societăţi în
schimbare.
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Primul pas în dezvoltarea unei politici strategice este
formularea misiunii specifice a muzeului.
Succesiv, se vor discuta:
A.Mission statement
B.Stakeholders
C. SWOT: puncte forte – puncte slabe, şanse – ameninţări
D. Plan strategic

2.A. Mission statement
Obiectivul muzeului şi dreptul său de fiinţare sunt specificate
de obicei în statutul său oficial. Acest lucru este de la sine
înţeles cuprins în termeni juridici. Adesea limbajul nu este
foarte potrivit pentru a arăta celorlalţi în mod clar dreptul de
fiinţare şi obiectivul. Ceea ce se regăseşte în statut este scris în
termeni generali şi este menit să dureze o perioadă foarte lungă.
Pentru un termen mediu, de exemplu pentru o perioadă de la 5
la 8 ani, avem nevoie de un text mai actual. Avem nevoie de
acel text pentru a spune clar celor din exterior unde ne
poziţionăm, ce dorim şi care este dreptul nostru de fiinţare şi
pentru a avea, în exterior, un reper clar pentru politica noastră.
Textul în care vom stipula aceste lucruri este misiunea,
denumită de asemenea şi mission statement.
Misiunea este o declaraţie pe cât posibil de scurtă, în care
muzeul spune ce ţintă vrea să atingă. Misiunea trebuie să
răspundă la întrebarea: cine sau ce suntem noi, ce facem şi de
ce. O misiunea formulează esenţialul a ceea ce vrem noi şi
trebuie să-i inspire pe angajaţi.
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Misiunea trebuie să ofere răspuns la cinci întrebări:
•
•
•
•
•

de ce există muzeul?
ce valori vrea să promoveze muzeul?
ce vrea să însemne muzeul pentru societate?
care sunt trăsăturile specifice care fac ca muzeul să fie
unic?
pentru cine este muzeul?

Dacă dăm un răspuns fiecăreia dintre cele cinci întrebări, se va
dovedi repede că misiunea devine prea lungă şi nu mai este
uşor accesibilă. Atunci ne putem limita la ceea ce considerăm a
fi esenţial. Misiunea nu pretinde exhaustivitate şi, în orice caz,
nu poate fi concepută înafara obiectivului muzeului.
Este foarte important ca misiunea să fie scurtă, uşor accesibilă
şi să ofere o descriere clară. Misiunea poate fi rezumată într-o
singură propoziţie, un slogan în care muzeul se profilează
concis şi în forţă. Un slogan conţine esenţa a ceea ce are de
oferit muzeul.
Un exemplu:
„Muzeul de Istorie al oraşului Lviv doreşte să facă cunoscută
viaţa oraşului prin prezentarea trecutului şi prezentului într-o
manieră plurivalentă.”
Această misiunea corespunde criteriilor celor mai importante?
Da, pentru că e scurtă, uşor accesibilă şi oferă o imagine clară a
ceea ce vrea muzeul şi ce este important din punctul său de
vedere. E adevărat că nu conţine totul, pentru că asta ar face ca
misiunea să devină prea lungă şi neclară.
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Cea mai importantă întrebare într-un mission statement este:
dacă este un bun mijloc de comunicare? Cu alte cuvinte, îi
lămureşte pe ceilalţi de ce existăm şi ce facem noi?
Misiunea trebuie scrisă într-un limbaj ce poate fi înţeles de
toată lumea.
În acest fel, un mission statement este şi un fundament potrivit
ca piatră de încercare şi fir călăuzitor pentru politica proprie. În
plus, poate fi un liant intern, pentru că le arată clar angajaţilor
încotro ne îndreptăm, dând astfel contribuţiei lor o direcţie şi
un sens.
Acest lucru înseamnă, de altfel, că un mission statement nu este
făcut doar pentru conducerea unui muzeu. Viziunile şi ideile
angajaţilor sunt indispensabile unei bune misiuni. În plus,
discuţia despre misiune stimulează o conştiinţă comună a
importanţei şi calităţii muzeului. Misiunea va avea un suport
intern solid, în momentul în care conducerea a făcut alegerile
finale, în urma unor discuţii îndelungate.
Pentru îndeplinirea misiunii este important de asemenea să se
discute despre posibilul conţinut al misiunii cu câţiva dintre
stakeholderi.

2.B. Stakeholders
Un stakeholder este orice persoană sau instituţie care este
influenţată de către muzeu şi viceversa. Nu există o traducere
bună a cuvântului stakeholder. Un stakeholder este un fel de
„parte/ persoană interesată”. Acesta are interesul ca muzeul să
existe şi viceversa, muzeul are interesul ca aceasta să existe.
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Este vorba despre un interes mutual. Pentru un muzeu,
stakeholder-ii pot fi împărţiţi în patru segmente:
 Mediul social, totalul autorităţilor şi instituţiilor cu care
muzeul întreţine relaţii în cel mai larg sens al
cuvântului.
 Publicul, constând din reprezentanţii grupurilor ţintă,
atât ca vizitatori individuali, vizitatori, şcolari, cât şi
colegii de la alte instituţii
 Sponsorii, prin care înţelegem toate instituţiile şi
persoanele private care aduc o contribuţie materială,
faţă de care se regăseşte o prestaţie a muzeului
 Angajaţii muzeului. Primele trei segmente sunt
stakeholder-ii externi, angajaţii sunt stakeholder-i
interni. Aceştia au un interes în muzeu şi viceversa
În încheiere, un număr de factori sunt determinanţi pentru
relaţiile muzeului, precum situarea geografică, natura colecţiei,
imobilul care îl găzduieşte, prezenţa altor instituţii culturale,
posibilităţile financiare; aceşti factori delimitează şi ei
ambianţa muzeului.
O caracteristică a legăturii dintre un muzeu şi un stakeholder
este, pe de o parte, interesul mutual pe care îl au amândoi unul
faţă de celălalt şi, pe de altă parte, că într-o bună măsură
trebuie să existe un echilibru al interesului pe care îl au ambele
părţi una pentru cealaltă. Relaţia cu un stakeholder este o
chestiune de a da şi a lua. Un vizitator cumpără un bilet de
acces şi se aşteaptă ca interesul său muzeal să fie satisfăcut, o
autoritate publică ce oferă subvenţii aşteaptă anumite prestaţii,
un sponsor are la rândul său alte aşteptări. Balanţa dintre
prestaţie şi contraprestaţie diferă de la un stakeholder la altul.
Este de o importanţă vitală să se ştie cum percepe un
stakeholder muzeul şi cum îl apreciază; dacă balanţa se înclină
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în detrimentul muzeului, se cere o reacţie adecvată. Punctul de
vedere al stakeholder-ului reflectă cu adevărat funcţionarea
muzeului.
Analiza stakeholder-ilor
O analiză scrupuloasă a stakeholder-ilor evidenţiază clar
poziţia în piaţă a muzeului. Analiza este menită pentru a
descoperi dacă o relaţie este în echilibru, dacă nu cumva oferim
mai mult decât primim sau invers. Aceasta poate fi şi o ocazie
de a cerceta dacă aşteptările reciproce îşi găsesc răspuns. Pe
baza analizei, se poate stabili ulterior ce se poate îmbunătăţi şi
cum.
În practică s-a dovedit că există un număr de situaţii care apar
frecvent:
¾ se remarcă faptul că de multe ori există neclarităţi
referitor la aşteptările reciproce pe care le au muzeele şi
instituţiile publice care le subvenţionează. Ceea ce se
aşteaptă din ambele părţi este mai mult bazat pe
supoziţii decât pe nişte înţelegeri clare. Muzeele fac, de
exemplu, planuri strategice, dar acestea sunt arareori
confruntate cu politicile publice în domeniu.
Înţelegerile referitoare la numărul de vizitatori sunt la
fel de puţin clare. Dacă un muzeu este mulţumit de
numărul de vizitatori, este acest lucru valabil şi pentru
autorităţile publice?
¾ muzeele au tendinţa să acorde puţină atenţie
vizitatorului individual, pe când acesta legitimează
totuşi, o parte importantă din existenţa unui muzeu.
¾ un muzeu mic sau un muzeu cu o colecţie specifică face
bine căutând să primească susţinere pentru activităţi din
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mediul propriu, deoarece majoritatea vizitatorilor săi
vor proveni tocmai din acest mediu.
¾ muzeele îşi pot pune întrebarea dacă elevii care
efectuează vizite cu grupul trebuie să plătească aceleaşi
tarife ca şi alte grupuri de vizitatori. De multe ori
tarifele pentru grupurile de elevi sunt mai scăzute şi se
investeşte mai mult în special pentru programele create
pentru elevi, însoţitori, precum şi broşuri sau manuale.
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2.C. SWOT: puncte forte–puncte slabe,
oportunităţi–ameninţări
O analiză SWOT înseamnă identificarea punctelor forte şi a
celor slabe din propria organizaţie şi a şanselor şi ameninţărilor
din propriul mediu social.
Pe baza rezultatelor analizei SWOT se pot aduce îmbunătăţiri
şi se pot stabili sau ajusta obiective.
Puncte forte: care sunt punctele forte ale muzeului nostru, în
ce excelează muzeul nostru. Cum putem folosi
punctele forte pentru a face faţă posibilelor
ameninţări din mediul social.
Puncte slabe: care sunt punctele noastre slabe, ce trebuie să
fortificăm pentru a corespunde exigenţelor ce ne
sunt impuse de alţii şi pentru a putea profita de
şansele ce ni se prezintă.
Oportunităţi: ce evoluţii ale mediului social ne oferă
posibilităţi pe care să le putem folosi în
avantajul nostru, pentru îmbunătăţirea muzeului.
Ameninţări: ce evoluţii ale societăţii ne pot slăbi sau sunt o
ameninţare pentru continuitatea muzeului. Cu ce
riscuri se confruntă muzeul.
În privinţa punctelor forte şi a celor slabe ale muzeului vom
privi în interiorul propriei organizaţii muzeale. Vorbim despre
o analiză internă. În cazul oportunităţilor şi ameninţărilor sunt
factori dinafara muzeului.
Analiza internă poate fi abordată în diverse moduri:
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Exemplul 1
Subiect

Posibile întrebări despre puncte
forte - slabe
Care
este
calitatea?
Oferim
produsele potrivite? Sunt ele prea
multe sau prea puţine?
Care este nivelul de pregătire
profesională, numărul de persoane,
atmosfera de lucru,
motivaţia,
implicarea şi colaborarea

Produse şi servicii

Personal

Care sunt aptitudinile manageriale
ale direcţiunii, care este relaţia cu
angajaţii, relaţia cu consiliul de
administraţie, în ce măsură reuşeşte
conducerea să atingă obiectivele
strategice

Conducere

Administrarea financiară oferă o
imagine clară a evoluţiei zilnice a
bugetului, ce este utilizabil pentru
gestionarea instituţiei, care este
susceptibilitatea de fraudă

Finanţe

Marketing

Cine sunt clienţii noştri, dacă ne
cunosc şi ce aşteaptă ei de la noi,
cum acţionăm în piaţă

Competenţă

Suntem la curent cu evoluţiile din
domeniu, reuşim să integrăm noile
evoluţii în munca noastră

Cultura organizaţională

Cum relaţionează angajaţii între ei:
deschis sau indirect, calm sau
ofensiv; pe ce pune accent muzeul:
pe rezultat, pe oameni, sau pe
colecţie?
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Exemplul 2
Subiect

Colecție

Păstrare şi administrare

Educaţie şi învăţământ

Serviabilitate

Securitate

Posibile întrebări despre puncte
forte-slabe
Care este calitatea colecției noastre
raportat la obiectivele pe care ni le
propunem, care sunt hiaturile din
colecție; cum stăm cu achizițiile de
noi obiecte
Care este calitatea depozitelor;
documentarea şi înregistrarea sunt
complete şi accesibile; care este
situaţia în ceea ce priveşte
conservarea şi restaurarea
Subiectele aduse de noi răspund
cerinţelor învăţământului şi altor
grupuri de public; dispunem de
suficiente cunoştinţe; suntem la
curent cu evoluţiile în sistemul de
învăţământ
Angajaţii muzeului sunt amabili cu
clienţii.
Care
este
calitatea
facilităţilor pentru public; cât de
rapid li se răspunde clienţilor la
întrebări.
Care
este
situaţia
protejării
colecţiilor împotriva incendiilor,
efracţiilor, furturilor şi deteriorării.
Cum s-a organizat deţinerea şi
folosirea cheilor; spaţiile de serviciu
sunt bine separate de spaţiile
destinate publicului
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Factori externi, din afara muzeului
Exemplul 3
Subiect
Mediul politic

Mediul economic

Mediul social

Mediul tehnologic

oportunităţi şi ameninţări
Care sunt evoluţiile relevante în
politicile culturale ale Statului; cum
influenţează acestea subvenţia; se
pregăteşte o nouă legislaţie;
interesele muzeelor sunt suficient
reprezentate
Care sunt perspectivele economice;
ce consecinţe au schimbările
economice asupra vizitatorilor, cum
evoluează veniturile vizitatorilor,
sfera economică înregistrează o
creştere; cum evoluează piaţa
muncii
Care vor fi evoluţiile demografice în
viitor; ce înseamnă îmbătrânirea
populaţiei pentru un muzeu; cine
sunt clienţii noştri acum; care ne
sunt concurenţii; cum evoluează
piaţa activităţilor de recreere, ce
posibilităţi
oferă
dezvoltarea
turismului, ce rol vrea să joace
muzeul în problemele sociale
Ce
implicaţii
au
evoluţiile
tehnologiei pentru muzee, cum
abordează muzeul mobilitatea în
creştere a populaţiei şi tendinţa
oamenilor de a avea acces la
informaţie 24 de ore pe zi, există
trenduri care prezintă importanţă
pentru muzee şi cât de durabile sunt
ele
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Exemplul 4
Pentru a avea o perspectivă corectă a ceea ce are de făcut un
muzeu, trebuie să relaţionăm punctele forte şi punctele slabe cu
ceea ce reprezintă ameninţări şi cu eventualele oportunităţi.
Ca exemplu de SWOT, să luăm un muzeu imaginar din
Ucraina.
Puncte forte
Muzeul nostru este situat într-un oraş mare, în centrul ţării.
Deţine o deosebită colecţie de artă populară, de textile, iar
colecţia de argintărie este una dintre cele mai frumoase din
ţară. Directorul muzeului este o personalitate împătimită care
îşi investeşte toată energia în dezvoltarea muzeului. Angajaţii
săi sunt bine motivaţi şi muzeul are multe idei pentru o ofertă
largă pentru vizitatorii muzeului. Muzeul întreţine bune relaţii
cu sfera politică locală, consiliul municipal este mândru de
acest muzeu. Muzeul este găzduit în câteva clădiri
monumentale, care ele în sine merită să fie văzute.
Puncte slabe
Muzeul este situat într-o zonă puţin vizitată de turiştii străini,
iar turismul intern a cunoscut o puternică recesiune în ultimii
ani. Finanţarea muzeului trezeşte îngrijorarea, salariile
angajaţilor sunt mici, fapt pentru care sunt puţini tineri care
doresc să lucreze la muzeu. Expoziţiile temporare şi al alte
activităţi sunt foarte puţine. Prezentarea permanentă este
învechită, depozitele sunt neîncălzite şi, deoarece sistemul de
alarmă este defect, există un pericol considerabil de furt.
Întreţinerea instalaţiilor tehnice şi a clădirilor nu a mai fost
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făcută de mult. Prin forţa acestor împrejurări, muzeul se
izolează din ce în ce mai mult.
Oportunităţi
O parte a colecţiei de argintărie este oferită contra cost unor
muzee din Europa de vest, în cadrul unei expoziţii itinerante.
Fabrica de sticlă locală este dispusă să le furnizeze, sub forma
unei sponsorizări în natură, un număr de vitrine noi pentru
expoziţia permanentă. Muzeul organizează mici expoziţii
despre personalităţi şi asociaţii cunoscute ale oraşului, despre
care populaţia locală poate lua cunoştinţă prin intermediul
mass-mediei locale. Muzeul organizează lecţii pentru elevi, pe
subiecte pe care le indică şcolile însele. În frumoasa curte
interioară a muzeului se organizează vara spectacole de teatru
şi concerte, în colaborare cu alte instituţii culturale din oraş.
Ameninţări
Situaţia economică a ţării se înrăutăţeşte, astfel fiind
împiedicată orice dezvoltare a muzeului. Angajaţii ajung să din
ce în ce mai demotivaţi. Nu sunt bani suficienţi pentru o bună
conservare a colecţiilor şi calitatea acestora scade. Încercările
de a atrage noi categorii de public eşuează în mare parte
întrucât toate instituţiile culturale din oraş se adresează
publicului local, iar în aceste vremuri economice precare,
publicul are alte preocupări decât să viziteze un muzeu.
Concluzie
Analiza SWOT furnizează o mulţime de informaţii pe baza
cărora muzeul îşi poate dezvolta o strategie pentru viitor.
Muzeul trebuie să-şi stabilească nişte priorităţi pe baza acestei
analize. În exemplul nostru, muzeul poate opta mai întâi pentru
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organizarea expoziţiei itinerante, întrucât asta aduce bani cu
care se pot realiza alte planuri.

2.D. Planul strategic
Planul strategic este un document în care un muzeu îşi
formulează planurile pe câţiva ani, indicând de asemenea şi
cum doreşte să realizeze aceste planuri. Planul strategic dă o
direcţie concretă acţiunilor viitoare ale unui muzeu. Planul
descrie şi motivează opţiunile pe care le face muzeul.
Întocmirea unui plan strategic oferă unui muzeu ocazia de a
reflecta în mod structurat la prezent şi la viitor, este un moment
de reflecţie şi un nou elan. De asemenea, este o bună ocazie
pentru a schimba idei împreună cu angajaţii muzeului din toate
departamentele, despre cursul ce va trebui urmat. Un plan
strategic include toate faţetele organizaţiei muzeale în linii
mari.
Este recomandabil să se identifice şi punctul de plecare al
muzeului, întrucât de acolo încep să se elaboreze planurile.
Pentru aceasta, o analiză SWOT este un mijloc excelent.
Un plan strategic poate servi unor scopuri diverse:
•
•
•
•

pentru a indica locul pe care îl ocupă muzeul în sfera
culturală
pentru a furniza autorităţilor o perspectivă asupra
ambiţiilor muzeului
pentru a-i informa pe cei interesaţi asupra planurilor
muzeului
ca instrument al relaţiilor publice pentru viitor
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Ce conţine un plan strategic?
Activitatea unui muzeu constă în trei elemente esenţiale:
1. Muzeul ca întreprindere
2. Muzeul şi colecţiile
3. Muzeul şi publicul său
Descrierea planurilor muzeului este adesea precedată de o
introducere despre evoluţiile recente şi despre rolul pe care
muzeul doreşte să îl ocupe în societate. Planul strategic nu
conţine doar planuri, ci, pe cât posibil, şi o estimare de costuri,
încadrarea personalului şi eşalonări temporare.
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Pe scurt: ce vrem, cât costă, cine trebuie s-o facă şi când va fi
gata.
Introducere
Un plan strategic începe cu o introducere în care se abordează
următoarele subiecte: cu ce ocazie se întocmeşte un plan
strategic, cui îi este destinat, care sunt misiunea şi obiectivele
muzeului.
Este de la sine înţeles că într-un plan strategic se va menţiona
faptul că este vorba despre un muzeu. Prin preluarea definiţiei
ICOM a unui muzeu, cititorului îi va fi clar care sunt atribuţiile
esenţiale ale unui muzeu.
În plus, este important a se face cunoscute opiniile specifice ale
muzeului, iar aici îşi are locul şi o definiţie fermă a ceea ce se
doreşte a fi muzeul: misiunea.

1. Muzeul ca întreprindere
Pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile în planul conţinutului,
muzeul trebuie să dispună de nişte condiţii preliminare
referitoare la clădire, personal şi fondurile băneşti. Dacă aceste
condiţii nu sunt îndeplinite, nu se poate vorbi despre un muzeu.
A. Amplasarea:
9 care este calitatea clădirilor existente şi a facilităţilor
pentru public, pentru colecţie şi pentru funcţia
administrativă existente în acele clădiri, care sunt
punctele critice ale muzeului în această amplasare, ce
soluţii ar fi posibile.
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9 cât de accesibil este muzeul acolo unde se găseşte şi cât
de uşor este accesul în clădiri pentru vizitatori şi pentru
grupurile ţintă.
9 securitatea muzeului este o chestiune confidenţială şi
necesită un document separat care să conţină proceduri
şi responsabilităţi. În planul strategic se va specifica în
linii mari,dacă situaţia existenţă este satisfăcătoare sau
dacă sunt necesare completări precum vitrine noi,
extinderea procedurilor de conservare, etc.
9 muzeele trebuie să ţină cont de eventualitatea
producerii unor calamităţi. În planul strategic se poate
indica dacă există un plan în caz de calamităţi care are
ca scop garantarea într-o măsură cât mai mare a
siguranţei vizitatorilor, a personalului, a colecţiilor şi a
clădirii. În general, legislaţia în vigoare prevede regulile
ce trebuie respectate de către o instituţie din acest
domeniu.
B. Personal şi organizare
9 care este forma juridică a muzeului, forma de
organizare şi compoziţia consiliului de administraţie şi/
sau a comisiilor. Este util ca aceste aspecte să fie
cercetate îndeaproape în mod periodic, pentru a se
vedea dacă structura organizaţiei şi desfăşurarea
activităţilor corespund.
9 care este compoziţia, capacitatea şi efectivul
personalului. Punctele critice referitoare la efectivul
personalului pot fi numite în planul strategic.
9 legislaţia şi reglementările pot impune adoptarea unor
facilităţi pentru angajaţi, cum ar fi în cazul celor care
lucrează cu substanţe chimice pentru restaurări.
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9 în planul strategic poate fi introdus un paragraf referitor
la posibilităţile de specializare şi formare pentru
angajaţi.
9 este important să existe univocitate asupra statutului
juridic al persoanelor care activează în muzeu.
9 introducerea şi utilizarea de aparatură costisitoare
pentru personal, precum computerele, poate fi inclusă
în planul strategic ca subiect separat.
C. Finanţare
Fiecare plan strategic conţine o estimare generală a costurilor şi
veniturilor pe care le implică exploatarea muzeului. Pentru
diferenţa dintre venituri şi cheltuieli se cere de obicei o
subvenţie. Există multe modalităţi de a prezenta un buget, un
plan strategic conţine, de regulă o estimare bugetară pe mai
mulţi ani, pentru întreaga perioadă la care se referă planul
strategic.
Nu este un lucru neobişnuit ca bugetul să se împartă pe
domenii de responsabilităţi ale muzeului. Costurile pe care le
presupun noile planuri vor fi indicate în planul strategic într-o
manieră clar identificabilă.

2. Muzeul şi colecţia sa
Grija pentru colecţie este primul stâlp de susţinere al oricărui
muzeu. Multe muzee alcătuiesc un plan de colecţii, care descrie
diversele aspecte ale politicii sale referitoare la colecţii. Dacă
un muzeu are un plan de colecţii, este suficient ca în planul
strategic să se facă trimiteri la punctele esenţiale ale acestuia.
Planul strategic nu trebuie să ofere o descriere detaliată a
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colecţiilor, ci conţine doar informaţiile ce prezintă importanţă
pentru politica muzeului, cum ar fi: descrierea colecţiei,
înregistrarea şi documentarea colecţiei, cercetare, conservare şi
administrare şi constituirea colecţiei.
În planul strategic vor fi tratate următoarele chestiuni:
•
•
•
•

care este zona de colecţionare a muzeului, atât
geografică, precum şi tematică
în ce constă fondul de bază al colecţiei
ce funcţie îndeplineşte colecţia în raport cu publicul
în ce fel se diferenţiază această colecţie de alte colecţii

A. Descrierea colecţiei
Colecţia de bază
Stabilirea fondului de bază al muzeului este un element
important în descrierea colecţiei. Fondul de bază este acea
parte a colecţiei care este determinantă pentru imaginea
muzeului. Fondul de bază constă în fragmente de colecţii care
sunt indispensabile pentru realizarea misiunii şi a obiectivelor
unui muzeu şi pentru profilarea şi poziţionarea sa.
Pentru stabilirea fondului de bază, obiectivele muzeale şi
valorile cultural-istorice joacă un rol important. Doar marile
valori cultural-istorice în sine nu sunt suficiente ca să se facă
remarcate drept fond de bază al colecţiei. Obiectele şi
fragmentele de colecţii trebuie să se potrivească obiectivelor
muzeului, de exemplu în reprezentarea istoriei locale. Invers,
toate fragmentele de colecţii care sunt adunate conform
obiectivelor, se vor considera automat ca făcând parte din
fondul de bază.
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Istoria colecţiei
În măsura în care este relevant, se poate expune pe scurt istoria
colecţiei. Cum, de către cine, când şi de ce a fost constituită
această colecţie? Cine este proprietarul colecţiei, există colecţii
care au intrat în muzeu cu anumite condiţii, dispune muzeul de
colecţii preluate prin contrat de comodat pe termen lung, sau a
oferit terţilor colecţii cu împrumut?
Împărţirea colecţiei în sub-colecţii
Descrierea colecţiei oferă o perspectivă asupra alcătuirii
colecţiei. Cea mai bună modalitate de a obţine această
perspectivă este aceea de a împărţi colecţia în fragmente
sinoptice şi coerente. Fragmentele de colecţii sunt grupări
logice de obiecte, divizate, de exemplu, pe considerente
cronologice, geografice, după temă, după felul materialului sau
după secţiune.
Provenienţă şi proprietate
Este important pentru un muzeu să se ştie clar care îi este aria
de competenţă şi obligaţiile în privinţa colecţiei. Aici este
vorba despre condiţii în cazul donaţiilor sau legatelor, în cazul
subsidiilor pentru achiziţii sau pentru conservare, condiţii de
împrumut, etc.
Valoarea cultural-istorică
Determinarea valorii cultural-istorice a unei colecţii este o
componentă dificilă, dar importantă a descrierii colecţiei.
Valoarea cultural-istorică este o noţiune relativă şi depinde de
contextul în care este cotată colecţia. În Olanda se foloseşte
împărţirea în patru categorii: A,B,C sau D. Obiectele din
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categoria A sunt de importanţă naţională, cele din categoria B
sunt de importanţă regională, iar cele din categoria C sunt de
importanţă locală. Obiectele ce se înscriu în categoria D nu
reprezintă importanţă muzeală, fiind vorba, spre exemplu, de
accesorii folosite în scopuri speciale.
B. Cercetarea
documentarea

ştiinţifică,

înregistrarea

colecţiilor

şi

O bună înregistrare şi documentare este o condiţie pentru o
bună administrare a colecţiilor şi o bună strategie. Planul
strategic conţine o descriere a tuturor activităţilor orientate spre
a face accesibile informaţiile despre exponatele muzeale.
Cercetarea ştiinţifică necesară este strâns legată de acestea. Prin
cercetare, înregistrare şi documentare, muzeul capătă o
perspectivă asupra alcătuirii şi calităţii colecţiilor. Acest lucru
este important pentru a-şi putea îndeplini alte atribuţii, precum
conservarea şi expunerea obiectelor. Muzeul poate indica în
planul strategic cât timp intenţionează să acorde documentării
şi catalogării colecţiei şi cât timp atribuie cercetării.
Înregistrarea
Obiectivul principal al catalogării este consemnarea sistematică
a datelor administrative despre obiecte, astfel încât
administrarea colecţiei să devină comprehensibilă. Înregistrarea
este baza cercetării ulterioare. Datele administrative cuprind
acele date cu ajutorul cărora obiectul poate fi recunoscut,
precum: numărul de inventar, numele obiectului, datele de
achiziţie şi locul unde se găseşte.
Pe lângă acestea se pot consemna tot felul de alte date, precum
starea unui obiect sau valoarea cultural-istorică. În planul
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strategic se acordă atenţie măsurii şi modului în care este
catalogată colecţia.
În încheiere, se pot pune următoarele întrebări:
¾ înregistrarea colecţiei este automatizată şi în ce măsură
¾ de ce îmbunătăţiri este nevoie şi câte ore de lucru sunt
necesare pentru aceasta
Documentarea
Complementar catalogării pot fi cercetate şi consemnate tot
felul de alte date despre obiecte.
Documentarea susţine alte activităţi muzeale, precum
prezentarea, cercetarea şi furnizarea de informaţii. În sistemul
de documentare devin vizibile cunoştinţele despre colecţie şi
ies la lumină eventualele lacune. Sistemul susţine determinarea
valorii cultural-istorice a colecţiilor. Planul strategic poate
acorda atenţie modului de documentare şi poate indica ce
îmbunătăţiri ar fi de dorit.
Cercetarea
Cercetarea în muzee este, în principal, orientată către adunarea
şi stabilirea informaţiilor despre colecţii în vederea exercitării
atribuţiilor muzeale. În acest sens, muzeele fac cercetare pentru
prezentarea textuală a colecţiei permanente, pentru expoziţii, în
legătură cu publicarea unui catalog, etc.. Un număr de muzee
îşi îndeplinesc atribuţiile de cercetare într-un mod mai laborios,
aici fiind vorba despre cercetare pur ştiinţifică.
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C. Conservarea şi administrarea
Prezervarea colecţiei este o atribuţie muzeală importantă. În
planul strategic se specifică ce măsuri sunt necesare pentru a
îmbunătăţi conservarea şi administrarea, de exemplu în privinţa
depozitului, a spaţiilor de expunere, a formării profesionale a
angajaţilor şi a restanţelor de conservare şi restaurare.
Inventarierea „utilizării” colecţiilor în scopuri muzeale poate
ajuta la determinarea priorităţilor de prezervare şi administrare.
Pentru planul strategic este important pentru a se face o
estimare a naturii şi anvergurii atribuţiilor de conservare şi
administrare.
Conservarea pasivă
Prin conservare pasivă înţelegem toate măsurile preventive
pentru protejarea colecţiei. Este vorba despre nişte precauţii
faţă de obiecte, pentru a le putea păstra şi conserva în stare
optimă. Sunt importanţi anumiţi factori precum:
¾ Starea clădirilor, inclusiv a depozitelor şi a spaţiilor de
expunere. Care sunt punctele critice?
¾ Temperatura şi umiditatea aerului din spaţiile unde se
află colecţiile. Corespund cerinţelor? Ce îmbunătăţiri
sunt necesare?
¾ Iluminarea corespunde cerinţelor muzeale? Ce
îmbunătăţiri sunt necesare?
¾ Vitrinele şi modul de expunere sunt corespunzătoare?
¾ Obiectele sunt depozitate în mod corect, există directive
pentru gestionarea depozitelor şi pentru manipularea şi
transportul obiectelor?
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¾ Se acordă atenţie prevenţiei, controlului şi combaterii
mucegaiului şi a dăunătorilor?
Conservarea activă
Prin conservare activă înţelegem toate activităţile orientate
către consolidarea obiectelor în sine şi combaterea deteriorării.
Conservarea activă este domeniul unui lucrător specializat al
muzeului. Pentru planul strategic este indicat să se menţioneze
ce lucrări de întreţinere sunt necesare, cât timp şi câţi bani
implică acestea.
Restaurarea
Restaurarea priveşte toate activităţile desfăşurate pentru a
readuce un obiect deteriorat sau care s-a pierdut parţial într-o
stare indicată dinainte. Restaurarea se realizează de către
experţi calificaţi. În planul strategic poate fi inclusă o
propunere prioritară de restaurare a unor obiecte, cu o estimare
de timp şi costuri.
D. Formarea colecţiei
Formarea colecţiei se referă la toate activităţile desfăşurate
pentru modificarea alcătuirii colecţiei. Este vorba atât despre
colecţionarea de noi obiecte, selectarea, cât şi renunţarea la
unele obiecte. Strategia de colecţionare este orientată în
principal către consolidarea colecţiei de bază prin achiziţii şi
împrumuturi de obiecte pe termen lung. Liniile principale ale
strategiei de colecţionare se specifică în planul strategic. În
încheiere, în planul strategic se menţionează care sunt liniile
directoare ale muzeului pentru acceptarea de donaţii şi legate.
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3. Muzeul şi publicul său
Funcţia publicului este al doilea stâlp de susţinere ca
importanţă al fiecărui muzeu, aceasta incluzând întreaga
comunicare între muzeu şi toate persoanele care prezintă
importanţă pentru muzeu. Nu este vorba numai despre
vizitatori, ci şi despre toate instituţiile şi persoanele care pot
susţine muzeul, adică stakeholder-ii.
A. Structura şi amploarea publicului
Muzeele atrag îndeobşte diverse categorii de vizitatori:
populaţia locală, elevi, vizitatori individuali, grupuri de
vizitatori, familii cu copii, turişti şi alte categorii. Făcând o
analiză a structurii şi a provenienţei publicului, un muzeu îşi
poate schiţa o imagine a situaţiei actuale. În planul de strategie
se specifică spre ce categorii de public doreşte să se orienteze,
în ce mod intenţionează să facă acest lucru şi ce activităţi se
creează pentru aceste categorii. Pentru muzee mai mari poate fi
util să se alcătuiască un plan special de comunicare.
Muzeul poate specifica în planul strategic care sunt
circumstanţele care limitează obiectivele de atragere a
publicului, cum ar fi amplasarea şi accesul, natura şi
compoziţia colecţiei şi strategia de expunere.
Muzeele cunosc din experienţă cât este de dificil să-şi păstreze
publicul într-o piaţă în care concurenţa este din ce în ce mai
mare. În planul strategic se poate specifica de câte eforturi în
plus este nevoie pentru a atrage un public mai numeros şi mai
divers. În plus, publicul impune nişte exigenţe din ce în ce mai
mari. Muzeul va indica, în planul strategic, pe ce activităţi
doreşte să se dezvolte pentru a atinge obiectivele de atragere a
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publicului, iar aici este vorba în special de a indica în ce mod
se raportează strategia de expunere la misiunea muzeului.
B. Activităţile pentru public
Printre activităţile pentru public se numără toate instrumentele
de care dispune muzeul pentru a transmite publicului
informaţii. Este vorba de expoziţia permanentă, de cele
temporare, de programele educative, relaţii publice şi
marketing, publicaţii şi altele. În planul de strategie se va pune
accentul pe legătura cu misiunea muzeului şi cu obiectivele
sale.
1. Prezentarea colecţiei permanente
Expunerea permanentă a colecţiei este nucleul activităţilor cu
publicul şi este de mare importanţă pentru misiunea muzeului.
Expoziţia permanentă contribuie, în măsură considerabilă, la
poziţionarea şi profilarea muzeului. În planul de strategie se
descrie din ce constă expoziţia permanentă, cum se raportează
aceasta la fondul de bază al colecţiei şi la publicul pe care îl
vizează. Se vor indica dorinţele şi punctele critice legate de
prezentarea permanentă. Aici ne putem gândi la:
¾ expoziţia permanentă corespunde misiunii şi
obiectivelor? Ce inovaţii sunt necesare?
¾ muzeul dispune de spaţiu şi facilităţi suficiente? Dacă
nu, ce trebuie schimbat?
¾ Există planuri de reamenajare? Care sunt ele şi ce
motive există pentru acestea?
¾ Informaţia pentru public, precum plăcuţele cu texte
explicative, foile de sală, etc., este suficientă sau este
nevoie de înnoiri?
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2. Expoziţiile temporare
Expoziţiile temporare sunt instrumentul cel mai important
pentru a atrage vizitatori. Expoziţiile presupun muncă intensivă
şi sunt costisitoare. Muzeul trebuie să cântărească bine cum îşi
poate atinge cel mai eficient obiectivele legate de public,
răspunzându-şi, printre altele, la următoarele întrebări:
¾ câte expoziţii doreşte să organizeze muzeul şi care este
dimensiunea unei expoziţii
¾ care este conţinutul expoziţiilor şi căror categorii de
public se adresează ele?
¾ cât costă expoziţiile şi câţi vizitatori sunt aşteptaţi?
¾ muzeul preia expoziţii de la alte instituţii sau oferă el
expoziţiile sale altora?
3. Activităţi educative
Educaţia are adesea ca scop transferul de cunoştinţe către
vizitator. În planul de strategie, muzeul poate menţiona clar ce
informaţii, în ce mod şi căror grupuri ţintă doreşte să se
adreseze. Aici pot fi tratate următoarele întrebări:
¾ ce activităţi vrea să dezvolte muzeul şi pentru ce
categorii. Aici putem avea în vedere tururi ghidate,
lecţii pentru şcolari, lecturi publice, prezentări
educative pe internet, publicaţii, interpretări pe roluri,
expediţii de explorare pentru copii.
¾ de ce implicare din partea personalului are nevoie
muzeul şi de ce facilităţi materiale trebuie să dispună
¾ ce relaţii de cooperare doreşte muzeul să iniţieze cu
grupuri speciale precum şcolile, cluburile de amatori,
întreprinzători din domeniul turismului, etc..
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4. Publicaţii
Majoritatea muzeelor editează publicaţii, iar în planul strategic
se poate specifica pe ce subiecte se va publica, ce grupuri ţintă
vizează şi cum se va face distribuţia publicaţiilor. Era digitală
furnizează, prin intermediul internetului şi al website-urilor
muzeelor, noi posibilităţi de a oferi informaţii, în scopuri
educative sau pentru a face colecţia mai accesibilă publicului.
5. Îndrumarea publicului
Este din ce în ce mai important ca publicul să fie întâmpinat
într-un mod profesionist. Nu este vorba numai despre calitatea
activităţilor ce ţin de conţinut, dar şi despre facilităţi, acestea
determinând, de asemenea, gradul de satisfacţie a unui vizitator
referitor la muzeu. Priceperea de a fi un bun amfitrion a devenit
un subiect strategic pentru mai multe muzee, o ocazie de a
căuta un răspuns la următoarele întrebări:
¾ cum stăm cu indicatoarele către muzeu, facilităţile de
parcare şi accesul cu ajutorul mijloacelor de transport
¾ muzeul este primitor pentru public şi accesibil pentru
scaunele cu rotile
¾ facilităţile pentru public precum cafeneaua muzeului,
garderoba, toaletele, magazinul muzeului, recepţia
corespund cerinţelor contemporane
¾ orarul este în concordanţă cu dorinţele vizitatorilor
¾ angajaţii de la recepţie, supraveghetorii şi alţii sunt bine
instruiţi pentru atribuţiile lor
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6. Marketing şi Relaţii Publice
De regulă muzeele acordă multă atenţie atragerii publicului. În
planul de strategie se poate schiţa o idee despre modul în care
intenţionează muzeul să atragă anumite categorii de public şi
despre eforturile ce trebuie depuse pentru aceasta. Un subiect
de strategie îl poate constitui, de asemenea, locul muzeului în
câmpul vast al organizaţiilor sociale. Pentru determinarea unei
strategii eficiente de atragere a publicului este importantă
cunoaşterea situaţiei actuale, acest lucru putându-se realiza,
printre altele, prin sondaje în rândul publicului. În plus, este
necesară şi o perspectivă asupra pieţei culturale în localitatea
unde este amplasat muzeul. Integrarea muzeului în societate se
exprimă în relaţiile de colaborare cu alte organizaţii. Muzeul
poate indica în planul strategic cum vede abordarea acestor
chestiuni în mod concret. Aici este vorba despre:
¾ ce aspecte vizează muzeul la grupurile sale ţintă
¾ în ce mod îşi distribuie muzeul informaţia şi de ce
instrumente se foloseşte pentru a atrage la muzeu
diverse categorii de public, colaborează cu organizaţii
de turism, cu media şi cu alte instituţii
¾ în ce mod informează muzeul diverse părţi precum:
organismul care dă subvenţii, asociaţia prietenilor
muzeului, grupuri-ţintă precum instituţiile de
învăţământ, sponsorii, etc.

7. Alte activităţi pentru public
Multe muzee organizează lecturi publice, tururi ghidate,
petreceri pentru copii, concerte, zile deschise, ş.a.m.d. pentru a
aborda publicul şi în alte moduri. Aceste activităţi trebuie să
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corespundă strategiei pentru public a muzeului şi au ca regulă o
relaţie (discretă) cu colecţia muzeală.
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3. Marketing
Herman Aarts şi Judikje Kiers
Noţiunea de marketing a fost mult timp legată de metodele de
vânzare ale organizaţiilor comerciale. În accepţiunea iniţială,
marketingul însemna deschiderea apetitului consumatorului
pentru a achiziţiona un anumit produs. În accepţiunea actuală
despre marketing, dorinţele şi nevoile consumatorului
reprezintă chiar punctul de pornire. Acest principiu este valabil
pentru societăţile comerciale, dar şi pentru organizaţiile
culturale, precum muzeele. Muzeele îşi adaptează produsele la
nevoile vizitatorilor. O definiţie a marketingului folosită în
mod frecvent sună aşa: Marketingul există pentru a avea grijă
ca bunurile şi serviciile potrivite să ajungă la persoanele
potrivite, în locul potrivit, la timpul potrivit, la preţul potrivit şi
cu promovarea potrivită. Marketingul cuprinde toate activităţile
unei organizaţii pe traiectoria dintre produs şi consumator.
O practicare adecvată a marketingului necesită:
•
•
•

cunoaşterea consumatorului
cunoaşterea produsului
cunoaşterea mecanismelor de influenţare

Primele două elemente reprezintă parcursul preliminar al
marketingului, al treilea este marketing într-un sens mai
restrâns. Influenţarea se concentrează pe 4 elemente, aşa
numitele elemente cheie ale marketingului:
1. Produsul
2. Locul
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3. Preţul
4. Promovarea
Parcursul preliminar în marketing începe cu o reflecţie asupra
muzeului ca producător şi asupra vizitatorului muzeului în
calitate de consumator. De regulă, vizitatorii merg la muzeu în
timpul liber. Muzeele sunt ofertante de produse orientate către
timpul liber. Piaţa timpului liber oferă muzeelor multe şanse,
dar este şi o piaţă cu mulţi concurenţi în cadrul sferei culturale
şi în afara ei. Nu numai că numărul ofertanţilor de pe piaţa
timpului liber este mare, ci şi oferta în sine este vastă şi creşte
continuu în amploare şi diversitate. Caracteristicile
consumatorului sunt şi ele mereu supuse schimbării. Apar
mereu noi grupuri ţintă şi consumatorul devine mai pretenţios.
Pentru muzee aceasta poate reprezenta o şansă: dacă oferă
calitatea cerută, poziţia lor în piaţă este garantată.
Un pas important în procesul de marketing provine din
misiunea şi din grupul-ţintă la care se raportează aceasta.
Marketingul este în principal asociat activităţilor muzeului
orientate către public şi mult mai puţin atribuţiilor ce rezultă
din conservarea colecţiilor.
Trei elemente sunt definitorii pentru grupul-ţintă:
1) misiunea muzeului: în ce excelează muzeul, ce are el de
oferit
2) pe ce direcţie vrea să se dezvolte muzeul şi pe cine
vizează muzeul
3) natura colecţiei muzeului
Grupul ţintă se diferenţiază de consumatorul obişnuit prin:
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•

•
•

provenienţa geografică a vizitatorului; un muzeu se
poate adresa cu oferta sa unui spaţiu geografic limitat,
sau, dimpotrivă, poate tinde către un public la nivel
naţional.
vârsta: prin alegerea produselor sale, un muzeu se poate
adresa unei anumite categorii de vârstă, spre exemplu
vârstnicii sau tinerii
statutul socio-economic, nivelul de educaţie; persoanele
mai instruite vizitează mai des un muzeu, iar a satisface
acest grup-ţintă înseamnă, de exemplu, că se poate
porni de la o dezvoltare generală semnificativă. Astfel,
produsul muzeal poate fi „ceva mai greu”.

În marketing, aceste caracteristici sunt importante pentru
aplicarea celor 4 elemente cheie. După ce şi-a formulat
misiunea, şi-a numit grupurile-ţintă şi a analizat dorinţele
acestora, muzeul poate lua contact cu clientul. Aici apare
implicarea celor 4P.
1. Produsul
Produsul muzeal constă în:
1. produsul în sens restrâns: colecţia
2. produsul în sens larg: modul în care colecţia este
prezentată publicului:
9 Prezentarea colecţiei permanente, expoziţiile
temporare, amenajarea, traseul de mers prin
clădire, indicatoare, climatizare, curăţenie,
utilizarea de mijloace multimedia, texte
explicative şi informaţii pentru public
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9 Deschidere, număr de ore pe zi, pe săptămână şi
perioada anuală
9 Durata media a unei vizite în muzeu
9 Amabilitatea angajaţilor care vin în contact cu
vizitatorii, capacitatea de a fi un bun amfitrion şi
îndrumarea publicului
9 Prezenţa unei garderobe, a toaletelor, a unei
cafenele şi a altor facilităţi pentru public.
Pentru muzeul care apelează la marketing este important să
privească produsul muzeal prin ochii publicului. Acţiunile de
marketing trebuie susţinute de întreaga organizaţie. Relaţia cu
piaţa este importantă pentru toate segmentele muzeului, nu
numai pentru lucrătorii de la departamentul de relaţii publice.
Marketingul nu este doar o slujbă pentru o singură persoană, ci
un mod de comportament, o atitudine a tuturor celor ce
lucrează la muzeu.
2. Locul
Pentru muzee, amplasarea, clădirea care le adăposteşte, este
foarte importantă. De clădire sunt legate diverse aspecte:
•
•
•
•

prestanţa clădirii
calitatea împrejurimilor şi cât de uşor este de a ajunge
la el
dacă este uşor de găsit
accesibilitatea

Din punctul de vedere al marketingului, un muzeu trebuie să
fie situat acolo unde poate avea cea mai mare afluenţă de
public. În practică, muzeele sunt adesea legate de o clădire
existentă, într-un amplasament existent şi imaginea ideală este
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inaccesibilă. Cu toate acestea, un muzeu trebuie să acorde
atenţie exigenţelor unui bun amplasament.
Prin prestanţa clădirii se înţelege ca natura clădirii să fie pe cât
posibil în concordanţă cu natura colecţiei şi cu produsele
muzeului. Clădirea este un important mijloc de comunicare cu
publicul. Prin calitatea împrejurimilor ne putem gândi la
situarea clădirii într-o piaţă, în centru sau într-un loc izolat,
prezenţa altor instituţii culturale, existenţa unor restaurante,
hoteluri, cafenele în zonă, etc.. Semnalizarea prin indicatoare
într-o localitate este foarte importantă pentru ca muzeul să fie
uşor de găsit, precum şi nişte legături bune cu mijloacele de
transport şi facilităţi de parcare. Accesibilitatea unei clădiri se
datorează în mare parte aspectului exterior atrăgător al unei
clădiri - clădirea trebuie să te invite să intri - precum şi
accesibilităţii fizice în interior. Structura internă a clădirii, nişte
spaţii mari, deschise, faţă de multe încăperi mici, închise,
traseul intern, iluminarea, asortarea culorilor şi folosirea
materialelor determină atmosfera în muzeu şi deci gradul de
atractivitate pentru vizitatori.
3. Preţul
Pentru multe muzee, preţul biletului de intrare este, din ce în ce
mai mult, un instrument de marketing interesant. Pentru
vizitatori, costurile pentru a vedea un muzeu se rezumă doar la
biletul de intrare; adesea se plăteşte şi costul călătoriei şi se fac
cheltuieli cu hoteluri, restaurante, cafenele sau magazine.
Preţul de intrare nu este decât o parte din costurile totale şi
totuşi, preţul biletului poate fi folosit pentru a câştiga un
anumit public. De aceea, diferenţierea tarifelor este un
instrument des folosit. Pe de-o parte, preţul de intrare la cele
mai multe muzee este determinat istoric, pe de altă parte preţul
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este astfel ales astfel încât el să constituie o oprelişte cât mai
mică pentru vizită. Preţul ca instrument de marketing nu
înseamnă întotdeauna un preţ mic. Un preţ ridicat poate fi un
instrument de marketing atrăgător, pentru a accentua calitatea
produsului.
Există trei posibilităţi de a folosi preţul ca instrument de
marketing:
1) Diferenţierea de preţ: de exemplu reducerea preţului de
intrare în timpul unor campanii speciale, intrare gratuită
într-o anumită zi a săptămânii, bilete pentru familii,
abonamente cu care, de exemplu, un vizitator are acces
timp de un an la unul sau mai multe muzee.
2) Flexibilitatea preţului: taxa de intrare poate fi înlocuită
printr-o contribuţie benevolă.
3) Vânzare la pachet: în preţul de intrare sunt incluse şi
alte produse, precum turul ghidat, un ceai sau o cafea.
Muzeul poate participa la un aranjament oferit de către
altă parte. Se poate oferi, de exemplu, un program de o
zi cu transport, mese şi vizite la diverse instituţii
(culturale). Muzeul devine o parte dintr-un întreg mai
mare.
Multe muzee au o asociaţie a „prietenilor muzeului”. Drept
contraprestaţie pentru contribuţie, prietenii au acces gratuit la
muzeu, primesc invitaţii la deschideri, primesc reduceri la
publicaţiile muzeului, etc.. Aici este vorba despre o diferenţiere
de preţ pentru un nucleu fix de persoane interesate, care se simt
legate de muzeu.
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4. Promovarea
Prin promovare, muzeul îşi aduce produsele în atenţia
consumatorului. Promovarea se face pentru a informa, a
convinge şi a reaminti.
Promovarea constă în trei direcţii principale:
1. publicitate
2. contact personal
3. relaţii publice
1. Publicitatea
Publicitatea înseamnă orice formă de a răspândi un mesaj
despre un produs sau despre o organizaţie. Publicitatea poate fi
direcţionată către una sau mai multe categorii sociale, dar şi
către publicul larg. Multe muzee se folosesc de posibilitatea de
a comunica, prin free-publicity, cu grupurile-ţintă. Pe de altă
parte, pe lângă avantajul informării ieftine şi independente, mai
este şi dezavantajul că există puţin control asupra conţinutului.
Mass-media sunt cele mai importante mijloace de răspândire a
informaţiei. Datorită razei lor de difuzare, radioul şi
televiziunea sunt de departe cele mai importante surse media.
Ziarele şi periodicele sunt foarte potrivite pentru a difuza
mesaje cu o anumită valoare de actualitate.
2. Contactul personal
Contactul personal este un mijloc de comunicare direct şi
eficace, cu siguranţă în comunicarea cu grupurile de vizitatori
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deja existente. Prestaţiile, informarea şi serviciile către
consumator sunt, în acest caz, noţiuni cheie.
3. Relaţii Publice
Relaţiile Publice cuprind toate tipurile de comunicaţii dintre
muzeu şi lumea exterioară, care promovează, în mod
sistematic, înţelegerea reciprocă. Publicitatea şi contactul
personal fac parte din PR, dar se adresează unei părţi a lumii
exterioare şi anume vizitatorii. Relaţiile Publice cuprind şi
relaţia cu alte grupuri de interese precum autorităţile statului,
prietenii, colegii, alte instituţii culturale, etc.
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Planul de marketing
Pentru a putea desfăşura acţiuni de marketing în muzeu este
nevoie de un plan de marketing. Un plan de marketing este
necesar mai ales pentru a pune în ordine ideile despre strategie
şi despre aplicarea ei şi a comunica pe marginea lor. Planul
trebuie să fie un fir conducător, pe baza căruia să poate fi
testate diversele elemente ale strategiei muzeului.
Subiectele de marketing sunt:
•
•
•
•
•

coordonarea cu misiunea, cu stakeholderii, SWOT şi
planul strategic
ce se face deja
alegeri strategice
sondaje despre vizitatori
consecinţe

Coordonarea cu misiunea, cu stakeholderii, SWOT şi planul
strategic
Marketing înseamnă că eşti vizibil pe „piaţa vizitatorilor”, că
este clar ce ai de oferit şi cui, că este clar prin ce se deosebeşte
muzeul de altele, prin ce este el unic. Aici se vede relaţia
strânsă cu misiunea muzeului. Muzeul trebuie să stabilească ce
elemente ale misiunii au consecinţe pentru marketing.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru rezultatele analizei SWOT
şi a analizei referitoare la stakeholderi. Liniile principale ale
planului strategic devin, de la sine, co-determinante ale
planului de marketing.
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Ce se face deja?
Înainte să facem planul de marketing inventariem ceea ce se
întâmplă deja în prezent. Muzeul colaborează cu anumite
grupuri-ţintă, activează într-un anumit spaţiu geografic şi este
activ pe internet, organizează expoziţii, evenimente şi are o
comunicare cu publicul prin intermediul newsletter-elor,
comunicatelor de presă, reclamelor, ş.a.m.d..
Prin această inventariere devine vizibil nu numai ceea ce se
petrece deja, ci simplifică şi integrarea eforturilor actuale în
noua strategie. Uneori strategia actuală poate fi orientată, prin
mici adaptări, către noile obiective.
Alegeri strategice
Planul de marketing porneşte de la aşa-numitele „alegeri
strategice”. Acestea sunt alegeri referitoare la chestiunile
esenţiale, bazate pe ceea ce stipulează misiunea muzeului.
Când avem de făcut nişte alegeri strategice, ţinem cont de ceea
ce a reieşit din analiza SWOT şi din analiza referitoare la
stakeholderi.
Prin alegerile strategice, muzeul stabileşte:
•
•
•
•

cu ce grupuri-ţintă vrea să lucreze, de exemplu să
acorde mai multă atenţie vârstnicilor
ce are prioritate dintre produsele muzeului, de exemplu
să acorde mai multă atenţie expoziţiilor temporare
alegerea modurilor în care dorim să ajungem la
grupurile-ţintă, de exemplu prin mai multă atenţie
pentru newslettere, presa regională
relaţia dintre grupul-ţintă, produs şi mijlocul de
comunicare este de mare importanţă.
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Sondaje despre vizitatori
Din punct de vedere al marketingului, este important pentru
muzee să îşi facă o idee asupra backgroundului vizitatorilor săi.
Sondajele despre vizitatori trebuie să pornească mai întâi de la
întrebarea: ce vrem să ştim şi ce vom face cu informaţiile
obţinute? În special această chestiune din urmă prezintă
importanţă. Dacă adunăm informaţii cantitative şi calitative,
acestora trebuie să li se adauge nişte concluzii, cu care să se şi
facă ceva. Practica ne arată că acest lucru nu este de la sine
înţeles. Nu este nici întotdeauna clar ce măsuri trebuie luate.
În sondajele despre vizitatori se pot viza, de exemplu:
•
•
•
•
•
•

domiciliul, originea
vârsta
vizitator individual sau dintr-un grup
motivele pentru care vizitează muzeul
de unde a aflat de existenţa muzeului
aprecierea vizitei la muzeu

Consecinţe
Punerea in aplicare a celor descrise în paragrafele anterioare
necesită timp, forţă de lucru şi bani. Este important să se obţină
o vedere de ansamblu asupra consecinţelor planului de
marketing. Abia atunci se poate vedea dacă planurile sunt
realizabile, pe lângă tot ceea ce se întâmplă în muzeu pe alte
domenii. Dacă este nevoie, obiectivele vor trebui ajustate.
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4. Project management
Herman Aarts şi Kees Plaisier
Noţiunea de „proiect” se foloseşte prea puţin selectiv. Diverse
activităţi sunt denumite astfel pe nedrept. În cazul project
managementului într-un muzeu este vorba despre probleme
importante şi complexe, care se rezolvă prin colaborarea dintre
diverse părţi, într-o anumită perioadă de timp şi cu un anumit
buget. Lucrul în formă de proiect înseamnă că nu este vorba de
atribuţiile zilnice, ci de ceva deosebit.
Un proiect se caracterizează prin următorii factori:
¾ Un proiect are un caracter temporar, are un început şi
un final clar.
¾ Un proiect are un scop concret. Se face o descriere
minuţioasă a ceea ce trebuie să fie rezultatul
proiectului, ce doreşte muzeul să realizeze prin acest
proiect, care sunt cerinţele calitative şi cantitative care
se impun. Obiectivele proiectului se formulează
limpede, atât pentru beneficiar, cât şi pentru cei care
lucrează la proiect.
¾ Proiectul are un caracter unic, este vorba despre un
obiectiv special, care nu poate fi realizat prin procesele
organizatorice obişnuite.
¾ Proiectul se realizează pentru un beneficiar. Cineva dă
o comandă pentru ca un obiectiv să se materializeze.
¾ Un proiect presupune o combinaţie de activităţi
corelate, este un obiectiv complicat.
¾ La iniţierea unui proiect, rezultatul vizat trebuie numit,
atât calitativ (nivelul execuţiei, forma unei amenajări
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sau a unei publicaţii), cât şi cantitativ (număr de
vizitatori, vânzări).
¾ Realizarea unui proiect se petrece într-o formă
organizatorică pe orizontală
Exemple de proiecte în cazul muzeelor sunt:
•
•
•
•

reamenajarea colecţiei permanente
mutarea şi amenajarea unui nou depozit
organizarea unei expoziţii internaţionale
automatizarea catalogării colecţiei

Când se iniţiază un proiect?
Când este nevoie de atenţie sporită datorită:
•
•
•
•

complexităţii, de exemplu deoarece sunt implicate
diverse discipline şi organizaţii
necunoaşterii subiectului - este ceva ce nu se
întâmplă des
forţă de lucru limitată, timp de lucru şi mijloace
restrânse
când există un beneficiar
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Documentul cadru
Pentru definirea şi stabilirea convenţiilor legate de proiect, se
foloseşte un document cadru. Alegerile făcute şi situaţia iniţială
se consemnează. Documentul cadru este un bun mijloc pentru
comunicarea internă, oricine poate apela la el pentru a obţine
informaţiile necesare. Documentul cadru poate da verdictul
final în cazul unei divergenţe de opinii, iar liderul de proiect îl
poate utiliza ca mijloc de coordonare şi comunicare.
Ce se consemnează într-un document cadru?
1. Conţinutul
Care este tema proiectului, care sunt graniţele şi limitele lui.
Este vorba despre o descriere clară şi univocă a proiectului.
2. Descrierea generală a rezultatului final
Care este obiectivul proiectului, cum este el structurat şi care
trebuie să fie rezultatul final. Când se consideră că proiectul a
reuşit, nu numai în accepţiunea beneficiarului, ci şi a
publicului, a sponsorului, etc.
3. Documentele
Într-un proiect se pot folosi documente deja existente, precum
un scenariu al unui proiect anterior, studii realizate în vederea
proiectului şi literatură de specialitate. Toate rezumatele
şedinţelor, convenţiilor încheiate cu terţi şi alte acorduri pot fi
ataşate la documentul cadru.
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4. Calitatea
Care sunt cerinţele de calitate impuse proiectului? Această
întrebare poate fi raportată la conţinutul ştiinţific al proiectului,
dar şi la formă, la informaţiile orientative, la publicitate, la
modul în care se face primirea şi îndrumarea publicului, la
atenţia pentru transport, manipularea obiectelor, climat,
securitate, etc..
5. Timpul
Evoluţia unui proiect se desfăşoară în mai multe faze.
Controlarea eşalonării în timp a fazelor unui proiect este de
mare importanţă pentru orice proiect. În documentul cadru va
exista o planificate temporală relaţionată la lucrările ce vor fi
executate în diverse faze. În orice proiect apar momente când
trebuie încheiată o anumită fază, pentru ca obiectivul final să
poată fi atins la termenul stabilit.
6. Banii
Într-un stadiu incipient, conţinutul unui proiect se traduce
printr-un buget de venituri şi cheltuieli. Trebuie să fie clar de
unde provin banii. Trebuie să se încheie convenţii ferme pentru
controlul bugetului, pentru cheltuielile bugetelor parţiale în
diversele faze ale unui proiect şi cum se procedează în cazul
unor eventuale depăşiri ale sumelor prevăzute.
7. Organizarea
Un proiect are o structură clară. Există un beneficiar care are
iniţiativa proiectului. Un lider de proiect preia sarcina de a
conduce întregul proces de îndeplinire a proiectului. Acesta
poartă răspunderea pentru întregul proiect. Proiectul se
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realizează de către o echipă de angajaţi care sunt responsabili
fiecare în parte pentru o parte din întreg. Liderul de proiect
distribuie sarcinile între team leaderi.
8. Informaţii
În documentul cadru se descrie modul în care comunică între
ele diferite părţi implicate şi cum s-au stabilit competenţele. Se
stabilesc proceduri prin care participanţii se informează
reciproc despre evoluţia proiectului. Pe lângă această
comunicare internă, există şi comunicarea externă. În acest
sens, se decide în ce mod se comunică în exterior informaţii ce
ţin de proiect.
Pe baza acestor 8 puncte, se poate întocmi un document cadru.
Noţiuni
O serie de noţiuni necesită explicaţii suplimentare.
1. Beneficiar
Una dintre caracteristicile esenţiale pentru project management
este că trebuie să existe un beneficiar clar, el este „clientul”
care lansează o comandă liderului de proiect. Beneficiarul este
cel care judecă rezultatul final. Liderul de proiect este
managerul care răspunde de organizarea executării proiectului.
Beneficiarul este adesea direcţiunea muzeului. Direcţiunea
doreşte realizarea unei idei, poate să decidă, de asemenea,
asupra mijloacelor de punere în aplicare şi are competenţa de a
evalua rezultatele. Beneficiarul are o viziune asupra modului în
care proiectul contribuie la îndeplinirea misiunii şi obiectivelor
muzeului.
Atribuţiile beneficiarului sunt:
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9 formularea comenzii de proiect
9 strângerea fondurilor băneşti şi punerea lor la dispoziţie
9 punerea la dispoziţie a forţei de muncă, prin indicarea
lucrătorilor din organizaţie şi, dacă este nevoie,
angajarea de colaboratori externi
9 punerea la dispoziţie a spaţiilor şi facilităţilor pentru
realizarea proiectului
9 verificarea rezultatelor proiectului
9 gestionarea finanţelor proiectului pentru liderul de
proiect
9 asigurarea comunicării între diversele părţi implicate
Momentul esenţial al eforturilor beneficiarului se găseşte la
începutul proiectului, după care acesta trebuie să-şi dea
aprobarea pentru realizarea diferitelor stadii ale proiectului.
Beneficiarul este singurul autorizat să schimbe obiectivele
proiectului.
2. Liderul de proiect
Liderul de proiect este managerul care răspunde de realizarea
proiectului. El este motorul proiectului. El se ocupă de
organizare şi urmăreşte evoluţia proiectului. El coordonează
aportul celorlalţi angajaţi la proiect. El este răspunzător pentru
rezultatul proiectului.
Atribuţiile liderului de proiect sunt:
9 organizarea desfăşurării proiectului; el întocmeşte,
pentru asta, un document cadru pentru proiect
9 alcătuirea, împreună cu beneficiarul, a echipei care
lucrează la proiect
9 eventual numirea, împreună cu beneficiarul, a
consultanţilor externi
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9 coordonarea activităţilor membrilor echipei de proiect,
colaboratorilor externi şi a furnizorilor externi
9 liderul de proiect are o privire de ansamblu asupra
lucrărilor, împarte munca membrilor echipei, pe
atribuţii, decide cine ce sarcini îndeplineşte, îi susţine
pe membrii echipei.
9 liderul de proiect verifică dacă proiectul corespunde
calităţii dorite
9 liderul de proiect este persoana de contact pentru
beneficiar şi îi prezintă acestuia documentele prin care
se iau decizii.
9 se ocupă de managementul zilnic, este responsabil de
coerenţa şi de unitatea planningului, de evoluţia
proiectului şi de cheltuieli
Liderul de proiect este, în general, un angajat al muzeului, dar
poate fi şi un manager extern, angajat special pentru proiect.
Opţiunea pentru un lider de proiect intern sau extern se face
adesea în funcţie de posibilităţile muzeului în materie de
personal şi de complexitatea proiectului. Liderul de proiect
este, în primul rând, manager. Este greşită ideea conform căreia
persoana care deţine cele mai multe cunoştinţe în planul
conţinutului în acest proiect trebuie să fie automat lider de
proiect. De cele mai multe ori, competenţele specifice ale unui
conservator şi abilităţile organizatorice ale unui project
manager nu sunt întrunite de una şi aceeaşi persoană.
Project managementul depinde în totalitate de alegerea unui
lider de proiect şi a unei echipe, pe baza competenţelor
specifice pentru proiect; pentru asta, în anumite situaţii se va
renunţa la calea ierarhică.
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3. Echipa proiectului
În prima fază a unui proiect se hotărăşte ce sarcini trebuie
îndeplinite şi ce competenţe specifice sunt necesare în acest
sens. Se stabilesc următoarele:
9 numărul necesar de membri în echipă
9 specialiştii interni disponibili
9 verigile lipsă care trebuie completate din surse externe
Echipa trebuie să ducă proiectul la realizare. Membrii echipei
trebuie să dispună de cunoştinţe relevante şi trebuie să fie
scutiţi de alte activităţi pentru a se ocupa de proiect.
În definirea atribuţiilor membrilor echipei trebuie specificate
rezultatele care trebuie obţinute. Membrii echipei sunt selectaţi,
adesea, nu numai pe baza cunoştinţelor lor în planul
conţinutului, ci se ţine cont şi de aptitudinile lor de a colabora
într-o organizaţie de proiect.
Pentru reuşita proiectului este esenţial ca pentru toţi cei
implicaţi să fie clar care le sunt competenţele şi
responsabilităţile.
4. Fazele proiectului
Fiecare proiect constă în mai multe faze.
A. Faza iniţială
În faza iniţială se decide, în primul rând, dacă trebuie sau nu să
se lucreze în formă de proiect şi care sunt problemele de
rezolvat. Apoi trebuie indicat rezultatul vizat şi trebuie ca
acesta să fie considerat fezabil. Este vorba despre conţinutul
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global al proiectului şi de obiective generale. În al treilea rând,
proiectul trebuie să fie delimitat, iar pentru asta trebuie
întocmit un plan de proiect în care să se specifice ce ţine de
proiect şi ce nu.
•
•
•

de ce o anumită problemă e abordată în cadrul
proiectului
ce vrei să realizezi şi care este conţinutul proiectului
care sunt limitele proiectului, un plan conceptual

B. Faza de definire
Subiectul cel mai important al fazei de definire constă în
formularea cât mai concretă a rezultatului final dorit. La finalul
acestei faze se cunoaşte ceea ce trebuie să fie realizat la
sfârşitul proiectului. Conţinutul global al proiectului se
prelucrează sub forma unui fir roşu şi planul conceptual se
dezvoltă detaliat într-un scenariu pentru proiect. În această fază
se fac opţiuni pentru varianta finală de desfăşurare şi se
stabileşte de ce este nevoie pentru proiect în sensul forţei de
lucru, finanţelor şi necesităţi materiale.
•
•
•

în ce constă rezultatul final
prelucrarea conţinutului sun forma unui fir roşu,
organizarea în formă de scenariu
care sunt necesităţile pentru realizarea proiectului

C. Faza pregătitoare
În această fază se petrece tot ceea ce precede desfăşurării
proiectului. Mai întâi este rândul planului de proiect. Acesta
necesită în special creativitate, pentru că trebuie găsite cele mai
bune soluţii. Se ţin întruniri de brainstorming pentru a atinge
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rezultate optime. Soluţia aleasă a planului se va traduce într-un
rezultat final realizabil în mod practic. După care planul trece
de la cei care l-au conceput, la executanţi. Planul trece adesea
literalmente de la masa de desen la atelier.
•
•

conceptul formei în care se realizează proiectul
transfer de la cei care îl concep la executanţi

D. Faza de execuţie
În această fază, realizarea rezultatului proiectului este centrul
preocupărilor. În această fază se integrează munca tuturor
fazelor precedente. Cu cât fazele precedente sunt mai bine
realizate, cu atât execuţia se va face cu mai puţine defecte şi
greşeli. Acest lucru este important, deoarece în faza de
execuţie, de regulă, lucrează cel mai mare număr de persoane.
În această fază este recomandabil să nu se caute soluţii noi sau
înflorituri şi toată lumea să se concentreze pe executarea
lucrului stabilit.
•
•

realizarea activităţilor
se testează dacă rezultatul final corespunde comenzii
iniţiale

E. Faza inaugurării
Expoziţiile se fac adesea sub formă de proiect. În fazele
anterioare s-a semnalat în ce mod se realizează o expoziţie.
Această fază descrie ceea ce trebuie să se întâmple odată ce
expoziţia a fost inaugurată şi ce activităţi trebuie să aibă loc
imediat după ce expoziţia s-a încheiat. În timpul expoziţiei se
pot face schimbări în amenajare, pot fi organizate activităţi
speciale pentru vizitatori, se stabilesc procedurile de întreţinere
ale expoziţiei şi ale spaţiilor expoziţionale ş.a.m.d.. În această
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fază se stabileşte cine ce activităţi trebuie să-şi asume după
finalul expoziţiei.
•
•

ce activităţi au loc în timpul expoziţiei
împărţirea sarcinilor după demontarea expoziţiei

F. Faza de evaluare
Ca ultimă fază a unui proiect se poate stabili dacă acesta a
îndeplinit obiectivele ante-stabilite şi dacă rezultatul final a
corespuns aşteptărilor. Aici este vorba atât despre obiective
calitative, cât şi cantitative. Aspectele gestionării forţei de
muncă, a timpului, a banilor şi a spaţiului vor fi analizate din
punctul de vedere al planului de proiect. Aspectele logistice ale
proiectului vor fi studiate în aceeaşi manieră.
Liderul de proiect poate face un raport cu constatările sale, pe
care să-l înmâneze beneficiarului.
Managementul schimbării
Dacă un muzeu descoperă avantajele de a lucra cu proiecte,
acest lucru va avea consecinţe pentru cultura organizatorică.
Are loc o mutaţie de la aprecierea contribuţiilor individuale
către preţuirea atât a individului, cât şi a echipei.
Munca multă în echipă atrage schimbări, iar schimbările sunt
arareori uşor de făcut. Atâta vreme cât continui să faci lucrurile
aşa cum le-ai făcut dintotdeauna, vei avea şi aceleaşi rezultate
pe care le-ai avut mereu. Dacă vrei să aduci îmbunătăţiri,
trebuie schimbat modul de lucru. O organizaţie muzeistică nu
se poate schimba fără ca oamenii care lucrează acolo să se
schimbe şi ei. În general oamenii nu se opun schimbărilor, dar
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se opun să fie schimbaţi. Asta înseamnă că oamenii trebuie să
fie implicaţi în fiecare pas al procesului de schimbare: se
începe cu recunoaşterea necesităţii schimbării, urmat de
planificarea şi implementarea schimbării şi, în final, acţionarea
din noua situaţie.
Pentru a face pe cineva părtaş la soluţia unei probleme, trebuie
să-l implici în formularea şi analizarea acesteia. Abia apoi se
poate vorbi despre o conştientizare comună şi de o înţelegere
comunică a problemelor şi a posibilelor soluţii ale acestora.
Pentru oamenii care au de-a face cu schimbări, dar care nu
joacă ei înşişi un rol în aceste schimbări, este important să
primească informaţiile despre toate stadiile procesului şi despre
modul de luare a deciziilor. Deci nu numai să se comunice ceea
ce s-a decis, să se prezinte şi consideraţiile care au condus la
luarea unei decizii. Cei implicaţi ştiu cum se desfăşoară
procesul schimbării, în ce direcţie gândesc cei ce poartă
răspunderea, iar ei la rândul lor pot să facă sugestii sau
propuneri.
Baza de susţinere pentru noi planuri ia naştere numai dacă
oamenii se simt luaţi în serios. Furnizarea de informaţii joacă
un rol important în a îmbunătăţi nişte lucruri. Aici trebuie să se
ţină cont că persoana care transmite informaţii şi persoana care
le primeşte se găseşte in poziţii diferite şi de aceea văd şi
interpretează lucrurile altfel.
Rezistenţa la schimbare
Pe drumul schimbării nu contează numai o abordare bună şi
raţională, contează şi emoţiile. Cei implicaţi în nu sunt
implicaţi numai cu mintea, ci şi cu sentimentele. Chiar şi dacă
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se acordă multă atenţie comunicării, nu se vor schimba multe
dacă procesul rămâne doar la nivelul raţional şi logic.
Schimbările au loc abia atunci când oamenii le acceptă din
punct de vedere emoţional; vorbiţi cu oamenii cărora li se
aplică schimbările, ajutaţi-i să înţeleagă necesitatea schimbării,
arătaţi-le o imagine clară a cum va arăta viitorul şi răspundeţile la întrebarea ce se va schimba pentru ei înşişi. Cel mai
important este ca emoţiile să fie luate în serios.
La fiecare schimbare într-o organizaţie se întâmpină rezistenţă,
este un fenomen firesc. Trebuie depistat de unde provine
rezistenţa şi cum să o tratăm. Următoarele stadii le putem
diferenţia după cum urmează:
Negarea
La anunţarea unei schimbări propuse apar adesea reacţii
precum: „la ce mai trebuie şi asta, doar merge bine şi aşa”.
Importanţa schimbării este negată, schimbarea le perturbă
propriile priorităţi şi modul lor de lucru, care s-a dovedit că
funcţionează bine. Unii oameni vor adopta în mod oficial un
punct de vedere, alţii evită discuţia sau se înfurie.
În acest stadiu este foarte important să se vorbească deschis şi
să se asculte bine. Obiecţiile nu sunt doar iritante, sunt şi
sincere şi bine intenţionate. Doar dacă se acordă o atenţie
conştiincioasă obiecţiilor, cei implicaţi pot înţelege clar
importanţa şi inevitabilul schimbării.
Trecerea cu vederea şi acceptarea
Dacă faza de negare a trecut, asta nu înseamnă că schimbarea
propusă va fi deja acceptată. Încă mai este mult loc de gândire
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asupra consecinţelor schimbării. De exemplu: ce va dispărea,
ce ar putea veni în loc. Acestor discuţii trebuie să li se acorde
timp şi atenţie. Persoanele în chestiune văd că ar putea pierde
un mod de lucru valoros, cu care ei erau obişnuiţi. Acest lucru
zguduie nişte certitudini şi asta trebuie luat în serios.
Bineînţeles că adevărul trebuie privit in faţă şi nici nu trebuie
să le cântaţi în strună, dar este vorba despre înţelegere şi atenţie
efectivă. Încetul cu încetul, schimbarea propusă va fi acceptată,
nu numai ca ceva inevitabil, dar şi ca o nouă şansă. Furnizarea
de informaţii corecte şi afişarea unei implicări reale sunt
esenţiale pentru a pregăti o schimbare.
Discutarea şi participarea la luarea deciziilor
Pregătirea şi introducerea unei schimbări cer o implicare reală.
Trebuie, de asemenea, să fie foarte limpede ce rol are fiecare.
Este de la sine înţeles că nu toată lumea poate participa la
luarea deciziilor şi nici nu vrea toată lumea acest lucru. Toţi cei
implicaţi pot însă influenţa decizia finală. Partenerilor de
discuţii este bine să li se explice clar de la început în ce măsură
pot influenţa luarea deciziilor. Persoanele care sunt mai puţin
atinse de schimbare, vor fi doar informate. Cei a căror muncă
se va schimba au dreptul de a fi consultaţi şi pot influenţa
conţinutul schimbării. Propunerile şi observaţiile lor trebuie să
primească un răspuns. Trebuie sa fie clar ce se va face cu
acestea sau de ce nu se va face nimic cu ele, altfel consultările
nu sunt credibile. Participarea la luarea deciziilor este rezervată
celor care răspund pentru reuşita şi pentru consecinţele
schimbării. Recomandările lor nu pot fi trecute cu vederea.
În orice organizaţie există oameni care vor să se implice când e
vorba de a face îmbunătăţiri. Un proces de schimbare bine
realizat îi stimulează pe angajaţi şi îi motivează să caute noi
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soluţii. Se poate profita de o mult aşteptată dorinţă de
schimbare a situaţiei existente pentru a ajunge la obiectivul
vizat al schimbării. Important este, însă, ca obiectivul
schimbării să fie clar pentru toată lumea. Trebuie să se ţină
cont de rezistenţa întâmpinată, informaţia trebuie corect
furnizată şi trebuie să se rezerve timp creării unei imagini şi a
unei decizii.
Un obiectiv clar definit motivează şi oferă posibilitatea tuturor
celor implicaţi de a contribui la schimbare. Pentru persoana
care coordonează procesul de schimbare înseamnă că o mare
parte din realizarea sa trebuie lăsată în sarcina oamenilor pe
care schimbare îi priveşte cel mai mult. Dacă directorul unui
muzeu este răspunzător pentru atingerea unui obiectiv, el nu
trebuie să se ocupe de detaliile execuţiei.

85
https://biblioteca-digitala.ro

5. Muzeul şi relaţiile interne
Herman Aarts şi Kees Plaisier
A. Management financiar
B. Managementul colecţiei
C. Management de personal
D. Managementul calităţii

5.A. Management financiar
Procedurile prin care se aplică managementul financiar în
Olanda şi în România diferă foarte mult între ele. În acest
paragraf se va trata subiectul din perspectiva olandeză; în alt
capitol al acestei publicaţii se va aborda şi realitatea
românească.
Finanţele într-un muzeu urmează, mai mult sau mai puţin, un
model uşor de recunoscut.
În general vorbim despre un ciclu care constă în 4 elemente.
Planul strategic
În planul strategic se descrie ce transformări în planul
conţinutului doreşte un muzeu să opereze într-o perioadă de
câţiva ani. Aceste transformări se traduc, de regulă, în planul
strategic, în costuri. Implicaţiile financiare ale strategiei devin
astfel vizibile. Planul de strategie se scrie pornind de la
viziunea muzeului asupra viitorului. În parte, această viziune
va fi determinată de perspectivele muzeului în planul
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conţinutului. Pe de altă parte, se va indica, în mod eşalonat,
cum se aşteaptă muzeul să acopere costurile strategiei sale.
Bugetul
Bugetul se stabileşte anual şi constă într-o estimare a tuturor
veniturilor şi cheltuielilor unui muzeu pe un an. Bugetul se
stabileşte înainte de începerea unui an calendaristic. Bugetul se
face pe baza fondurilor oferite de instituţia care subvenţionează
muzeul, a evoluţiei actuale a costurilor şi a preţurilor şi a
posibilităţilor existente pentru realizarea unei părţi a planurilor
din planul de strategie. În principiu, bugetul porneşte de la
ideea că veniturile prognozate şi cheltuielile efectuate într-un
an sunt egale şi că bugetul se închide. Sumele dintr-un buget
sunt compuse din trei elemente. În primul rând avem suma de
bază (în general este suma care a fost estimată şi cu un an
înainte), la care se adaugă evoluţia preţurilor (care reiese din
publicaţiile economice şi din cifrele practicate în bugetul anului
trecut) şi, în final, muzeul poate să decidă o parte a costurilor
care rezultă din includerea planului strategic în buget (noua
strategie).
Consiliul de administraţie, sau direcţiunea muzeului constituie
bugetul şi îl înaintează spre aprobare finanţatorului principal,
autoritatea statului.
Este foarte important ca muzeul să estimeze cu cât mai mare
precizie costurile prevăzute. Este cel puţin la fel de important
ca bugetul să redea o imagine fidelă a lucrărilor pe care doreşte
să le desfăşoare muzeul într-un anumit an. Un buget inteligibil
este important atât pentru muzeu, cât şi pentru instituţia care îl
subvenţionează.
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Uneori devine inevitabilă ajustarea bugetului pe parcursul
anului. Se pot petrece lucruri neprevăzute, din pricina cărora
muzeul trebuie să se adapteze noilor fapte. Se poate întâmpla,
de exemplu, să se petreacă o calamitate.
Controlul bugetului
Dacă un buget s-a aprobat, va intra în vigoare la 1 ianuarie. Din
acel moment urmează trei procese.
În primul rând, un proces administrativ. Fiecare muzeu trebuie
să aibă o procedură internă clară pentru a putea face, pe de o
parte, cheltuieli şi, pe de altă parte, să poată efectua plăţi. Este
sarcina managerului financiar de a supraveghea şi a controla
aceste proceduri interne.
Al doilea proces este realizarea tuturor acţiunilor pentru
administrarea documentelor financiare în mod responsabil,
aceasta fiind contabilitatea, adică terenul de lucru al
contabilului. Contabilitatea se face conform unor reguli
prestabilite. Este foarte important ca modul în care este ţinută
contabilitatea să corespundă cu natura organizaţiei, în acest caz
cu un muzeu. Natura organizaţiei trebuie să se reflecte în
contabilitate. Abia atunci un manager financiar poate avea o
idee clară despre evoluţia cheltuielilor şi veniturilor pe
parcursul anului.
Al treilea proces este analizarea cifrelor. Managerul financiar
trebuie să poată dispune de cifre actuale. Doar atunci el poate
controla sumele cuprinse în buget în timpul exerciţiului
financiar şi poate interveni acolo unde este nevoie.
Contabilitatea trebuie să fie ţinută la zi. Unui manager nu-i e de
mare folos dacă află, de exemplu, abia în luna august că
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bugetul pe luna mai a fost depăşit la unele rubrici. Intervenţia
sa vine prea târziu în acest caz.
Managerul analizează în ce fel se raportează cheltuielile la
buget şi se străduieşte să aloce banii disponibili în mod optim;
în cazul în care cheltuielile au fost mai mici decât cele
prevăzute, atunci se poate realiza ceva în plus din planul
strategic, iar dacă s-au depăşit cheltuielile prevăzute, atunci
trebuie să se reducă în continuare cheltuielile, sau unele
activităţi să nu se mai realizeze.
Managerul financiar are de-a face cu două tipuri de costuri. Pe
de o parte sunt costurile care pot fi influenţate prea puţin sau
deloc, acestea fiind costurile fixe. Un exemplu ar fi costurile cu
energia. Cu excepţia cazului în care muzeul ar decide să mai
scadă temperatura în anumite spaţii pentru a diminua costurile,
acestea reprezintă costurile fixe. Acelaşi lucru este valabil şi
pentru personal. Exceptând cazul în care muzeul ar decide să
reducă numărul angajaţilor, cheltuielile cu personalul
reprezintă costuri fixe.
Pe de altă parte mai există şi costurile variabile, acestea fiind
costurile care pot fi influenţate. Într-un muzeu, majoritatea
costurilor variabile sunt din sfera activităţilor. Un manager
poate decide să folosească banii în plus, dacă există, pentru a
da expoziţiilor o formă mai frumoasă, pentru a scoate un afiş
frumos, pentru a edita o publicaţie care este gata de atâta
vreme, etc.. managerul analizează cifrele actuale şi apoi face
alegeri.
Bilanţul anual
După sfârşitul anului, contabilul muzeului întocmeşte bilanţul,
în care se regăsesc cheltuielile reale efectuate în anul respectiv,
şi cum se raportează ele la buget. Ideal este ca bugetul şi
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calculul cheltuielilor să coincidă, ceea ce se întâmplă rar,
existând întotdeauna abateri.
Managerul financiar analizează bilanţul anual şi oferă explicaţii
şi lămuriri pentru cele mai importante abateri. În Olanda,
managerul financiar justifică cifrele în faţa consiliului de
administraţie şi bilanţul anual se verifică de către un expert
extern independent. Dacă acesta aprobă cifrele şi lămuririle pe
marginea lor, atunci muzeul poate înainta bilanţul autorităţii
care îl subvenţionează şi altor părţi interesate. Directorul
muzeului întocmeşte un raport anual în care se consemnează ce
activităţi au avut loc în anul financiar respectiv şi în ce măsură
acestea au coincis cu planul strategic. Bilanţul anual şi raportul
anual formează împreună justificarea financiară şi de conţinut a
anului încheiat.

5.B. Managementul colecţiei
Administrarea profesionistă a unei colecţii muzeale presupune
multe, cum ar fi un depozit bun, un sistem adecvat de
înregistrare şi un plan de colecţie. Un plan de colecţie oferă o
perspectivă asupra colecţiei, oferă structură şi claritate pentru
elaborarea unei strategii pentru colecţie.
Un plan de colecţie este mai mult decât o descriere a colecţiei,
ne arată ce intenţii are muzeul referitor la colecţie.
Un plan de colecţiei:
•
•

stimulează la reflecţie asupra misiunii muzeului
oferă o perspectivă asupra alcătuirii şi asupra
semnificaţiei colecţiei
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•
•

poate duce la reformularea profilului colecţiei
ajută la stabilirea priorităţilor în strategia referitoare la
colecţie
• identifică restanţele în administrare şi îndeamnă la
acţiune
• ajută muzeul să se alinieze cu instituţiile-colege
Scopul planului de colecţie este acela de a oferi o imagine de
ansamblu asupra dimensiunii şi alcătuirii colecţiei, strategia
referitoare la colecţie şi prelucrarea acestei strategii în planuri
concrete.
Un plan de colecţie poate fi scris atât pentru stakeholder-ii
interni cât şi externi. Printre aceştia se pot număra nu numai
proprii colaboratori şi administratori, ci şi comodanţii,
donatorii, finanţatorii şi colegii. Planul de colecţie poate
funcţiona ca o carte de vizită a unei instituţii, inspiră încredere
şi emană personalitate în exterior.
1. Colecţia şi misiunea muzeului
Misiunea unui muzeu costă de regulă în două elemente:
1. Definirea zonei de colecţionare a unui muzeu. Zona de
colecţionare înseamnă tema, teritoriul geografic sau
perioada de care se leagă colecţia. Adesea este vorba
despre mai mult decât o temă, un teritoriu sau o
perioadă. În acest caz este bine să se pornească de la
colecţia de bază, aceasta fiind partea colecţiei care este
definitorie pentru imaginea muzeului.
2. Definirea activităţilor muzeului legate de colecţie.
Termeni precum colecţionare, păstrare, conservare,
gestionare, cercetare, expunere şi informare sunt des
întâlniţi într-o misiune muzeală. Este firesc, deoarece
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acestea sunt atribuţiile esenţiale ale unui muzeu în
planul conţinutului.
2. Poziţionarea colecţiei
Prin poziţionare înţelegem poziţia pe care o ocupă muzeul şi
colecţia sa în raport cu alte instituţii şi colecţii comparabile. O
poziţionare clară arată că muzeul este conştient de propriile
posibilităţi şi le foloseşte în mod optim. La nivel de instituţie,
factorii care joacă un rol în poziţionare sunt scara la care
activează muzeul (dimensiunea bugetului, mărimea colecţiei) şi
mediul în care funcţionează (finanţatori, concurenţi). Este
relevantă şi poziţia colecţiei faţă de alte colecţii. Cum se
raportează ea la alte colecţii, care sunt diferenţele şi
asemănările în alcătuire, valoarea cultural-istorică, dacă există
suprapuneri în politica legată de colecţionare.
3. Istoria colecţiei
Într-un plan de colecţie trebuie să se regăsească o expunere
succintă a istoriei colecţiei. Cum s-a format colecţia, când şi de
câtre cine. Cum a fost ea administrată în trecut? Este interesant
de ştiut şi de ce a fost alcătuită colecţia. Cunoaşterea istoriei
colecţiei poate conduce la o mai bună înţelegere a acesteia şi
astfel poate contribui la o mai bună administrare a colecţiei.
4. Valoarea cultural-istorică
Valoarea cultural-istorică este o noţiune relativă. Ea nu este
măsurabilă în mod obiectiv şi depinde de concepţiile
predominante, de gusturi şi de perspectiva abordată. O măsură
certă de obiectivitate poate fi atinsă prin compararea colecţiilor
între ele. Acest lucru se poate face în două moduri:
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1. introducerea unei clasificări a tuturor colecţiilor parţiale
existente într-o ţară. Pentru asta, în Olanda se lucrează
cu o scală ce reprezintă importanţa colecţiilor.
Categoria A înseamnă vârful patrimoniului cultural
olandez, în categoria B intră obiectele cu o înaltă
valoare de atractivitate şi de prezentare, categoria C este
compusă din obiecte de mare valoare cultural-istorică şi
în categoria D se înscriu obiectele care se găsesc în
afara profilului colecţiei muzeului şi care, în principiu,
sunt propuse pentru a fi înlăturate.
2. prin introducerea unei clasificări a colecţiei în cadrul
unui muzeu
Colecţia unui muzeu poate fi împărţită în trei categorii:
1. vârful colecţiei, fala muzeului
2. colecţia de bază, exponatele prezentate şi colecţionate
în mod activ
3. colecţia de depozit, care nu sunt expuse, dar trebuie
păstrate
5. Colecţia de bază
Colecţia de bază este, pe scurt, acea parte a colecţiei care este
determinantă pentru imaginea unui muzeu.
La determinarea colecţiei de bază, sunt importante următoarele
întrebări:
¾ care colecţii parţiale prezintă importanţă pentru a se
putea realiza misiunea muzeului
¾ care colecţii parţiale se potrivesc cel mai bine profilului
colecţiei
¾ care colecţii parţiale sunt permanent expuse
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Misiunea muzeului şi valoarea cultural-istorică a colecţiilor
parţiale sunt determinante împreună pentru ceea ce este
colecţia de bază. Se întâmplă foarte rar ca întreaga colecţie să
coincidă cu colecţia de bază.
6. Colecţionarea
Prin formarea colecţiei înţelegem nu numai politica în
domeniul colecţionării, ci şi al selectării. Majoritatea colecţiilor
sunt mereu în mişcare, ele se lărgesc prin achiziţii.
Administratorii colecţiilor tind, spre deosebire de trecut, din ce
în ce mai puţin către colecţii complete. Spaţiul şi banii
determină lărgirea colecţiilor. Muzeele fac alegeri bine gândite
ale obiectelor care trebuie colecţionate şi păstrate. Stabilirea
priorităţilor în politica de colecţionare duce la un profil mai
clar al colecţiei.
Colecţionarea poate fi atât activă cât şi pasivă. Colecţionarea
activă înseamnă că instituţia caută obiectele care corespund
zonei de colecţionare şi încearcă să le achiziţioneze.
Colecţionarea pasivă înseamnă că muzeul achiziţionează
obiecte fără a trebui să depună eforturi pentru aceasta, de
exemplu prin donaţii. Înainte de a se accepta o donaţie, se
stabileşte dacă obiectul se înscrie în profilul colecţiei.
7. Selectarea şi înlăturarea obiectelor
În trecut s-a ţinut prea puţin cont de limitele zonei de
colecţionare. Acest lucru are drept consecinţă faptul că
majoritatea colecţiilor muzeale conţin obiecte care acum sunt
considerate nepotrivite pentru colecţie. Dacă se ştie clar ceea ce
vrea să colecţioneze şi să păstreze un muzeu, atunci va rezulta
şi ceea ce nu se potriveşte în cadrul colecţiei. În planul de
colecţie, muzeul trebuie să specifice care este politica sa
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referitoare la acele obiecte. Cadrul legal în România face ca
îndepărtarea obiectelor să fie dificilă.
O selecţie rezonabilă se face pe baza unor criterii clare.
Criteriile de selecţie sunt, printre altele: profilul colecţiei,
valoarea cultural-istorică, starea fizică a unui obiect, prezenţa
unor obiecte similare în propria colecţie sau în alte colecţii.
După selectare, trebuie hotărât care este cea mai bună formă de
înlăturare a obiectelor: să fie donate sau împrumutate unui alt
muzeu sau distruse.
8. Conservarea preventivă
Prin conservare preventivă înţelegem luarea de măsuri pentru
păstrarea şi expunerea obiectelor într-un mediu cât mai bun
posibil. În planul de colecţii trebuie să se regăsească un
paragraf referitor la condiţiile de păstrare a colecţiei, privind
atât spaţiile în care se găsesc colecţiile, cât şi condiţiile
climaterice din acele spaţii şi măsurile de securitate. Sarcinile
complementare sunt: curăţenia, controlul periodic, manipularea
profesionistă a obiectelor şi formarea profesională a angajaţilor
care se ocupă de conservare.
9. Conservarea şi restaurarea activă
Conservarea activă reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor
orientate către consolidarea stării obiectelor şi combaterea
deteriorării acestora.
Restaurarea reprezintă totalitatea acţiunilor desfăşurate pentru a
readuce un obiect deteriorat sau care s-a pierdut parţial în
starea indicată dinainte. În ce măsură conservarea şi restaurarea
activă sunt necesare depinde de condiţia în care se găseşte
colecţia şi de utilizare a acesteia. Un muzeu poate specifica în
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planul de colecţie care este strategia sa în vederea conservării
active şi restaurării.
10. Înregistrarea şi documentarea
Administrarea colecţiei începe de la cunoaşterea acesteia. O
bună înregistrare şi documentare a colecţiei constituie
fundamentul unui plan de colecţie. Pentru înregistrare se
consemnează, în fişe de inventar sau într-un fişier automatizat,
următoarele informaţii: numărul de inventar, descrierea
administrativă a unui obiect şi date despre modul în care a fost
achiziţionat obiectul. Documentarea colecţiei înseamnă toate
informaţiile despre un obiect, informaţii ce depăşesc datele de
bază ale catalogării, precum publicaţii, cataloage, materiale de
arhivă, imagini şi rapoarte de restaurare. Este important ca
documentarea şi înregistrarea să fie uşor abordabile şi
accesibile. În planul de colecţie trebuie să se regăsească situaţia
actuală a inventarierii colecţiei. Dacă s-a rămas în urmă cu
inventarierea, se va specifica în ce mod doreşte muzeul să
îndrepte acest lucru.
11. Utilizarea colecţiei
Prin utilizarea colecţiei ne putem gândii la scopuri precum
studiul, educaţia şi delectarea (definiţia muzeului conform
ICOM). Unele muzee dispun de articole care sunt folosite
pentru diverse scopuri, ca obiecte decorative, în cadrul lecţiilor
la muzeu sau ca material de împrumut. Aceste obiecte sunt
considerate accesorii, nu obiecte muzeale. Expunerea unui
obiect este o formă de utilizare. Dacă utilizarea dăunează unui
obiect depinde foarte mult de materialul din care este făcut
obiectul şi de modul in care este prezentat acesta. Dacă este
vorba despre lucrări pe suport de hârtie, situaţia este foarte
diferită de cazul lucrărilor din ceramică. În planul de colecţie se
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poate acorda atenţie modului în care muzeul doreşte să
utilizeze colecţia.
12. Împrumuturile
Acordarea unui obiect cu titlu de împrumut este o altă formă de
utilizare. Împrumuturile implică multe activităţi, precum cele
administrative, de conservare, asigurare şi transport. În planul
de colecţie se menţionează care sunt condiţiile de împrumut
acceptabile pentru muzeu şi care este procedura folosită în
astfel de situaţii. Este vorba atât despre obiecte date cu
împrumut, cât şi despre obiecte primite cu împrumut.
La finalul unui plan de colecţie pot fi enumerate cele mai
importante aspecte. Pe baza acestora se declară priorităţile şi se
formulează acţiunile corespunzătoare. Muzeele şi colecţiile lor
sunt permanent în mişcare şi strategia privitoare la colecţii este
supusă schimbării în mod periodic. De aceea este recomandat
ca odată la patru sau cinci ani să se actualizeze planul de
colecţie.

5.C. Managementul de personal
În acest capitol vom cunoaşte o serie de elemente ce ţin de
politica de personal. Nu vor fi tratate aspectele legale şi
juridice, deoarece acestea sunt legate prea mult de situaţia
locală. Accentul se pune pe acele componente din care poate
rezulta o înţelegere mai bună a importanţei şi complexităţii
politicii de personal.
Vom aborda succesiv următoarele teme:
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1. Ce este politica de personal
2. Principii şi considerente
3. Aspecte ale politicii de personal
4. Fişa postului
5. Remuneraţia
6. Evaluarea
7. Competenţe
1. Ce este politica de personal
Politica de personal reprezintă o problemă legată de conducere
şi de cadrele de conducere. Când se vorbeşte despre politica de
personal într-o organizaţie, de cele mai multe ori este vorba
despre cum se poartă şeful cu oamenii lui. Este un lucru la
îndemână, fiindcă cel aflat la conducere face politica de
personal şi o nuanţează. El aplică regulile, el ia decizii şi face
excepţii, stimulează angajaţii, se ascunde sau nu în spatele
indicaţiilor direcţiunii, îşi asumă sau nu un punct de vedere
independent, acordă şanse unor oameni şi îi corectează.
Adeseori excepţiile sunt evitate de teama creerii unui
precedent. Pe nedrept. Dacă un cadru de conducere are motive
întemeiate pentru a face o excepţie de la regulă, le poate
expune clar şi celorlalţi aceste motive şi astfel nu se creează
niciun precedent.
Cadrul de conducere ştie întotdeauna să distingă, aceasta este o
trăsătură a celor în funcţii de conducere. În practică asta
înseamnă că ceea ce primeşte unul pentru că prestează foarte
bine, nu-i va fi acordat neapărat şi altuia. A face distincţie
implică faptul că unul primeşte ceva şi altul nu. Şi acest lucru
trebuie explicat dacă este îndreptăţit.
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2. Principii şi considerente
Pentru politica de personal este foarte important cum sunt
priviţi angajaţii şi cum este privită organizaţia. De aceea, o
bună politică de personal ţine cont de următoarele principii şi
considerente:
Echitate şi eficienţă
Interesele angajaţilor şi interesele organizaţiei sunt, uneori,
divergente. O bună politică de personal caută să găsească un
echilibru între ce este echitabil pentru angajat şi ce este eficient
pentru organizaţie.
Responsabilitate
O bună politică de personal porneşte de la principiul că
angajaţii sunt capabili să-şi asume responsabilităţi. În acest fel,
angajaţii sunt luaţi în serios şi li se pot cere nişte lucruri.
Angajaţii care poartă o responsabilitate au, pe lângă aceasta,
competenţele pe care aceasta o implică şi o anumită libertate de
acţiune. Este un spaţiu necesar pentru a putea lucra aşa cum
trebuie.
Responsabilitatea înseamnă şi că acei angajaţi trebuie să
răspundă în faţa managerului. Între a fi responsabil şi a da
socoteală trebuie să existe un echilibru, ceea ce impune
anumite cerinţe şi angajatului şi managerului: cum foloseşte
angajatul spaţiul şi libertatea care i-au fost acordate? Când se
poate spune despre cineva că şi-a depăşit graniţele
competenţei? Cum reacţionează un manager la deciziile
neaşteptate ale angajatului? Nici în acest domeniu nu se pot da
reţete…
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Schimbarea este ceva normal
Un angajat se schimbă în decursul timpului. Acesta înaintează
în vârstă, circumstanţele personale se schimbă, cunoştinţele şi
înţelegerea sa se schimbă, relaţia cu munca sa se schimbă. Şi
muzeul se schimbă, datorită evoluţiilor tehnologice, a
influenţelor juridice, economice şi politice şi a schimbărilor în
piaţă.
O bună politică de personal porneşte de la premisa că
schimbarea este ceva normal. Asta înseamnă, pe de o parte, că
angajatul trebuie privit de fiecare dată cu alţi ochi, pe de altă
parte că organizaţia în schimbare impune noi cerinţe
angajaţilor.
Aceasta mai înseamnă şi că nu există soluţii general valabile.
Regulile, normele şi sistemele trebuie să fie adaptate sau
înlocuite din timp.
Atenţie, stimulare şi corectare
Angajaţii merită atenţie. Studiile au arată că acordarea atenţiei
în mod serios unui angajat duce la o absenţă mai scăzută pe
motiv de boală. Atenţia în relaţiile interumane este normală, o
bătaie amicală pe umăr nu e un efort prea mare, să întrebi din
când în când „ce mai faci?” e normal, fiecare manager trebuie
să îşi dea seama de asta.
În general, stimularea angajaţilor nu este o problemă pentru
manageri. Este şi o muncă satisfăcătoare. Cât despre cealaltă
faţetă: corectarea unui angajat este mult mai puţin plăcută şi în
general se evită. O bună politică de personal caută şi aici
echilibrul, printre altele şi fiindcă şi corectarea este un mod de
a lua în serios un angajat.
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3. Aspecte ale politicii de personal
Natura activităţii lucrative
Ca punct de pornire în politica de personal, conţinutul muncii
este cel important. Nişte activităţi cu sens, făcute cu simţul
răspunderii şi care oferă provocări îi motivează pe angajaţi şi
conduc la prestaţii mai bune. Structura organizaţiei joacă un rol
în politica de personal. Mai puţine trepte ierarhice înseamnă o
mai bună delegare a responsabilităţilor şi a competenţelor.
Condiţiile de angajare
Acest element se referă la salarizare şi alte condiţii de muncă.
Salarizarea este o componentă anevoioasă a politicii de
personal, deoarece, în general, este legată de reguli stricte. Alte
aspecte ale condiţiilor de muncă sunt, printre altele, vacanţa şi
posibilităţile de a studia. Acestea din urmă oferă şanse atât la
nivel individual, cât şi pentru muzeu.
Raporturile de muncă
Aici este vorba, pe de o parte, despre relaţiile informale dintre
oameni şi grupuri şi, pe de altă parte, despre raporturile
formale, determinate de structura organizatorică.
Ca instrumente ale politicii de personal, ambele sunt
semnificative. Structura organizaţiei poate influenţa
multitudinea atribuţiilor, nivelul de provocare al funcţiilor,
conţinutul ierarhiei şi, implicit, birocraţia. Relaţiile dintre
departamente pot fi influenţate de formele de consultare
ancorate în structură. Relaţiile informale creează, adesea,
atmosfera într-o organizaţie. Relaţiile pot fi influenţate de
stimularea contactelor reciproce şi a activităţilor comune.
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Condiţiile de muncă
A avea condiţii de muncă plăcute este important pentru
confortul angajatului: de exemplu spaţii de lucru potrivite,
aparatură bună, un mobilier bine gândit. De asemenea, prezenţa
spaţiilor pentru masa de prânz şi pentru relaxare contribuie la o
atmosferă pozitivă.
4. Fişa postului
Pentru orice angajat este important să ştie ce cuprinde funcţia
sa, în ce relaţie se găseşte funcţia sa faţă de alte funcţii, ce
rezultate se aşteaptă de la el, faţă de cine răspunde. Pentru
aceasta există fişa postului. Fişa postului este un bun
instrument în evaluarea funcţionării unui angajat.
Ce trebuie să cuprindă fişa postului?
Trebuie sa fie clar unde se situează funcţia în cadrul
organizaţiei şi în ce relaţie se găseşte cu alte funcţii. Se mai
regăseşte şi obiectivul funcţiei, prezentat şi în relaţie cu
obiectivul departamentului şi al organizaţiei.
În fişa postului sunt specificate sarcinile şi atribuţiile
corespunzătoare funcţiei, responsabilităţile, faţă de cine trebuie
să răspundă, pe cine conduce şi cu cine colaborează, care sunt
cerinţele funcţiei referitoare la nivelul studiilor.
Cum arată fişa postului?
De preferinţă nu prea detaliată, numai lucrurile esenţiale. Orice
funcţie se modifică în decursul timpului. Cu cât sunt specificate
mai multe detalii, cu atât mai des trebuie modificată fişa.
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Relaţie de dependenţă
O funcţie este o parte dintr-un întreg mai mare. Când se
modifică ceva la o funcţie, există o posibilitate crescută ca ceva
să se modifice şi la altă funcţie.
5. Remuneraţia
Remuneraţia este o noţiune relativă. Aceasta înseamnă că
remuneraţia pentru o funcţie trebuie privită întotdeauna în
relaţie cu alte funcţii. Există o relaţie cu remuneraţia pentru
funcţii similare în alte organizaţii şi cu funcţii unde se impune
acelaşi nivel de studii.
6. Evaluarea
Un manager discută în mod regulat cu un angajat despre ce
aşteaptă de la el. Scopul unei astfel de discuţii este acela de
perfecţionare. Se stabilesc lucruri pentru perioada următoare:
ce trebuie îmbunătăţit, ce se poate face din punct de vedere al
şcolarizării, ş.a.m.d.. Aceste înţelegeri formează baza pentru
următoarea discuţie.
Al doilea scop este armonizarea aşteptărilor. Ceea ce aşteaptă
un manager de la angajat nu este de la sine înţeles ceea ce crede
angajatul că se aşteaptă de la el. Diferenţa stă în interes. Este
bine să se spună ceea ce se aşteaptă şi evaluarea este un
instrument excelent pentru manager în conducerea angajatului.
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7. Competenţe
Atât pentru muzeu cât şi pentru angajaţi capacităţile angajaţilor
trebuie folosite şi stimulate la maxim. Este de la sine înţeles că
este important ca angajaţii să dispună de abilităţile,
cunoştinţele şi perspicacitatea necesară, pe scurt de
competenţele necesare pentru îndeplinirea funcţiilor lor.
Nu trebuie să ne gândim numai la calităţile şi abilităţile
intelectuale, ci şi la abilităţile de a întreţine contacte, la
perspicacitate şi la atitudine. Lucrul cu publicul şi colaborarea
cu alte discipline nu se învaţă la şcoală, dar într-un muzeu sunt
necesare.

5.D. Managementul calităţii
La întrebarea adresată directorilor de muzeu: „când îi merge
bine unui muzeu?” vin răspunsuri foarte divergente. Acest
lucru se întâmplă în principal deoarece într-un muzeu nu este
vorba numai despre un singur lucru. De altfel, nici într-o
organizaţie comercială la această întrebare nu este chiar simplu
de răspuns. Poate părea că unei firme îi merge bine numai dacă
face profit. Însă mai sunt valabile şi alte criterii, precum:
amabilitate faţă de clienţi, raportul preţ/ calitate al produselor,
relaţia cu furnizorii, cota de piaţă, politica de personal şi aşa
mai departe.
Pentru un muzeu, răspunsul la întrebare cu siguranţă nu este
simplu. Este de la sine înţeles că numărul vizitatorilor nu este
niciodată singurul criteriu. Dar atunci când îi merge bine unui
muzeu? Dacă nu se fură şi nu se deteriorează niciun obiect?
Dacă se realizează o expoziţie mare care să se încadreze în
buget? Dacă există proiecte de colaborare surprinzătoare cu
104
https://biblioteca-digitala.ro

şcolile? Dacă un muzeu scoate nişte publicaţii ştiinţifice de
calitate? Dacă autorităţile locale sunt mulţumite? Dacă postul
de televiziune local acordă cu regularitate atenţie pozitivă
muzeului? Dacă muzeul este preţuit de comunitatea locală?
Dacă directorul este cunoscut la nivel naţional? Dacă
personalul este motivat?
Tocmai pentru că sunt atât de multe aspecte şi criterii diferite
care joacă un rol, merită încercarea de a găsi un răspuns practic
la întrebare. O bună discuţie despre calitate în muzeu are mai
ales efect stimulant şi îi face pe oamenii din cadrul muzeului şi
pe cei din afara lui să fie creativi şi să aducă îmbunătăţiri.
Cuantificare
Calitatea într-un muzeu este importantă, dar ce este calitatea şi
cum o putem măsura, stabili, perfecţiona şi urma? Acest lucru
se poate face prin „ managementul calităţii”, prin care, într-o
organizaţie, se încearcă pe diverse planuri, să se obţină o
calitate controlată, vizibilă, testabilă şi măsurabilă. Conform
unui anumit sistem, se acordă atenţie calităţii în mod organizat
şi în întreg muzeul. Acest lucru nu trebuie să ducă la analize
îndelungate şi radicale, multă muncă administrativă şi multe
şedinţe, se poate face în mod eficient şi la o scară mai redusă.
Scopul managementului calităţii este îmbunătăţirea calităţii pe
toate planurile organizării unei întreprinderii, în toate funcţiile
unui muzeu. Nu este vorba despre analiză sau despre
comensurabilitatea calităţii, ce contează este să îmbunătăţim
ceea ce poate fi îmbunătăţit. Managementul calităţii este un
proces continuu orientat către perfecţionarea constantă a
poziţiei propriei organizaţii. Continuitatea este redata prin
schema de mai jos:
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 planifică: fă un plan de abordare înainte de a întreprinde
o activitate
 aplică: pune în aplicare activitatea planificată
 verifică: controlează rezultatele obţinute
 acţionează: evaluează rezultatele obţinute şi planifică
mai departe
De exemplu:
Planifică: pregăteşti o expoziţie temporară şi formulezi un
obiectiv
Aplică: realizezi proiectul cu expoziţia
Verifică: verifici dacă expoziţia s-a realizat conform
obiectivului formulat
Acţionează: tragi concluziile şi, dacă este nevoie, iei măsuri
Managementul calităţii nu ţine numai de cadrele de conducere,
toţi angajaţii trebuie să se implice. De altfel, în practică,
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angajaţii au o foarte mare influenţă asupra calităţii.
Îmbunătăţirea calităţii reuşeşte numai dacă există un suport real
în acest sens, dacă iniţiativele de îmbunătăţire vin şi din partea
angajaţilor.
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Studii de caz în cadrul workshop - ului de
Management Muzeal
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Sărbătoare la Bizere
Peter Hugel
Complexul Muzeal Arad
Titlul proiectului: Sărbatoare la Bizere
Antecedente
În anul 2003, o echipă de arheologi arădeni, clujeni şi de la
Alba Iulia a descoperit, în situl arheologic Frumuşeni –
Mănăstirea Bizere (jud. Arad), mozaicuri de o rară frumuseţe,
datând din sec. XII. Atunci, arheologii, împreună cu autorităţile
locale, au decis să transforme această descoperire într-un punct
de atracţie turistică. În anii următori, obiectivul a fost promovat
insistent, în dorinţa manifestă de a sensibilza, în primul rând,
comunitatea locală faţă de acesta. Astfel, au fost produse
materiale promoţionale, organizate, on site, conferinţe de
presă, excursii, concerte de muzică medievală. A fost amenajat
drumul de acces iar, în 2008, a fost inaugurată rezervaţia
arheologică, însemnând împrejmuirea sitului, semnalizarea sa
optică şi realizarea unor construcţii temporare de protecţie.
După succesul acestei acţiuni, cei implicaţi au decis
organizarea sărbătorii anuale a comunei în legătură şi pe
amplasamentul sitului.
Proiectul 2009
Evenimentul, extins pe durata a două zile, s-a dorit centrat în
jurul mozaicurilor proaspăt conservate. Din start, organizatorii
(muzeul, autorităţi judeţene şi locale), au convenit ca suveran
asupa manifestărilor din interiorul rezervaţiei să fie muzeul,
evenimentele complementare urmând să aibă loc în afara ei. În
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rezervaţie, au fost organizate: ghidaje tematice, stand de carte
şi suveniruri, proiecţii multimedia cu reconstituiri 3D, grădiniţa
arheologică, manej hipic, stand de tir cu arcul, concurs de
sculptat bostani, bodypainting, jocuri de lumini, observaţii
astronomice. Lângă sit, au fost instalate chioşcuri cu produse
culinare şi artizanale, locuri de joacă pentru copii şi o scenă pe
care s-au produs politicienii locali, concerte de muzică uşoară,
rock, medievală, populară şi proiecţia unui film documentar
despre cercetarea arheologică. Aparent, un haos perfect.
Integrare intra- şi interinstitutională
Din interiorul muzeului, au fost implicaţi arheologii, PR-ul şi o
parte
a
personalului
administrativ.
Colaborarea
interinstituţională a însemnat implicarea: CJ Arad, CCJ Arad,
Primăria
Frumuşeni,
Muzeul
Banatului
Timişoara,
Universitatea de Vest Timişoara, Observatorul Astronomic
Timişoara şi a patru parteneri media (TVR, InfoTV, Glasul
Aradului, Radio 21).
Rezultate
Faţă de evenimentul aproximativ similar, organizat în anul
precedent, numărul de participanţi a crescut de zece ori (la
circa 3.000). Itemul ”Grădiniţa arheologică”, cu un target
extrem de important pentru muzeu (familii tinere), a punctat
decisiv! Strict cantitativ, cel mai mare număr de participanţi a
fost atras de concertele de muzică populară cum, corect, au
anticipat partenerii din administraţie.
Bune şi rele. Învăţăminte
Publicul ţintă, vizat de muzeu, a fost încântat. El, însă, a fost
altul decât cel vizat de administraţie care, la rându-i, şi-a
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mulţumit publicul cu manifestări suportate cu eleganţă de cei
dintâi.
Reuşita trocului respect contra respect este principalul câştig al
acestui eveniment.
Individualismul (chiar egoismul) fiecărei entităţi coorganizatoare poate fi atenuat printr-o abordare suplă din partea
liderului de proiect (muzeul).
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Simpozion naţional de istorie a petrolului
Gabriela Tănăsescu
Muzeul Naţional al Petrolului, Ploiești
Motto: „Când intru pentru prima oară într-un muzeu care nu
gândeam să-l văd vreodată, mă opresc în pragul primei săli şi
mă închin. Fiindcă mi-a fost dat să-l văd. Sau ca să mă întorc.
Şi ca să nu se oprească norocul. Dar şi dintr-un oportunism
mistic în sensul că de va fi existând un Dumnezeu al muzeelor,
acesta să nu se supere . … poate că toată viaţa ne căutam
biserica potrivită”. (Tudor Octavian )
Concept
Unul dintre cele mai interesante proiecte realizate de Muzeul
Naţional al Petrolului a fost organizarea primului Simpozion
naţional de istorie a petrolului, unicul eveniment de acest gen
realizat până în prezent.
Obiective
¾ Reunirea unor importanţi profesionişti din domeniul
istoriei, practicii petrolului în scopul îmbogăţirii arhivei
muzeale cu documente care să reliefeze noi realizări, să
prezinte personalităţi şi evenimente marcante pentru
petrolul românesc.
¾ Crearea unui eveniment spectaculos în sine dedicat şi
altor categoriilor de vârstă: elevi, studenţi, pentru care a
fost creată o secţiune separată , ei fiind încurajaţi să
participe cu lucrări specifice vârstei lor.
¾ Amenajarea unei CAFÉ BUSINESS pentru participanţii
interesaţi să discute cu potenţiali parteneri sau colegi.
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¾ Organizarea de prezentări produse/servicii companii sponsori: federaţii, bănci, Universitatea de Petrol şi
Gaze – unde s-au desfăşurat şi lucrările pe secţiuni,
mass-media şi desigur Muzeul Naţional al Petrolului un
alt obiectiv fiind - atragerea unui număr mai mare de
vizitatori către muzeu.
Mergem la Ploiesti. De Ce?
De ce acest prim simpozion la Ploieşti? Mulţi cunosc deja
răspunsul, aşa că o să amintesc că Prahova şi oraşul Ploieşti
sunt indisolubil legate de petrol şi nu este nici o exagerare în
afirmaţia că o bună perioadă de timp Ploieşti-ul era mai
cunoscut în lume decât capitala ţării. Când oamenii i-au pus
piatra de temelie, nu aveau cum să vadă că peste cerul lui trece
invizibilă paralela de 450 şi nici nu bănuiau că în adâncurile
subteranului prahovean se ascundeau comorile aurului negru
care, într-un singur secol, urmau să-i dea acestui oraş „o viaţă
clocotitoare, o expansiune frenetică, o faimă mondială şi o
notorietate de puternică cetate a industriei româneşti. Petroliştii
au fost şi rămân emblema acestei zone binecuvântate sau
blestemate de Dumnezeu. Cum spunea Ioan Grigorescu atât de
expresiv, „…dintre toate oraşele României…, doar Ploieşti-ul
putea fi recunoscut cu ochii închişi numai după miros. Acolo
până şi cerul miroase a petrol”.
Realizări
Pozitiv
•

Cele peste 75 de lucrări de specialitate grupate pe 9
secţiuni moderate de reputaţi profesori universitari
înglobează munca unor oameni devotaţi cercetării în
diferite domenii – ştiinţă, tehnică, istorie: personalităţi
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•
•

•
•
•
•

şi destine, legislaţie, societăţi petroliere, războaie, etc.
care au trezit un interes extraordinar.
Ca manifestare specializată a câştigat încrederea
participanţilor de la prima ediţie şi toată lumea este
dornică de o reeditare a acestui eveniment.
Cataloagele, programele şi pliantele editate cu acest
prilej au fost cerute de participanţi şi public, interesaţi
de secţiunile şi tematicile abordate pe parcursul celor 3
zile de desfăşurare a simpozionului.
Rezumatul lucrărilor a fost pus la dispoziţia celor
interesaţi pe CD.
Presa a făcut o buna publicitate evenimentului, chiar
dacă la lucrările propriu – zise a participat doar cea
locală.
Apariţia în revistele de specialitate a unor lucrări
prezentate în cadrul simpozionului.
Bugetul bine dimensionat şi aprobat la timp.

Negativ
•
•

•

Deşi am început adunarea lucrărilor în timp util, nu am
primit rezumatele lucrărilor la timp, astfel încât nu s-a
putut edita un volum cu toate lucrările prezentate.
Problematic a fost şi alegerea moderatorilor şi pentru că
locaţia aleasă a fost Universitatea de Petrol şi Gaze
Ploieşti (care avea toate dotările necesare – săli,
logistică), majoritatea au fost profesori de specialitate ai
acestei instituţii.
Campania de promovare ar fi trebuit demarată mult mai
devreme (Flyere, afişaj stradal, bannere, mass-media)

Datorita complexităţii evenimentului, este necesară o
mobilizare mai mare pe plan intern şi extern (muzeu şi ceilalţi
colaboratori) şi început cu cel puţin un an înainte.
116
https://biblioteca-digitala.ro

Spaţii Citate
Silvia Costin
Muzeul Naţional „George Enescu”, Bucureşti
Titlul proiectului: Spaţii Citate / Sampling Spaces (engl.)
Organizator: Muzeul Naţional „George Enescu” (Bucureşti)
Descriere: proiect internaţional, de rezidenţă artistică, 11
participanţi (Anglia, Romania, Coreea de Sud, Rusia, Franţa,
Polonia, Republica Moldova, Germania)
Locul şi perioada de desfăşurare: 1-21 august 2009, Secţia
„Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu – George Enescu”(loc.
Tescani, jud. Bacau)
Concept: Proiectul face parte din seria programelor de
rezidenţe artistice pe care Muzeul Naţional „George Enescu” le
desfăşoară începând cu anul 2007 şi a căror finalitate o
reprezintă încurajarea creaţiei contemporane în domeniul
muzicii, literaturii şi artelor plastice. Organizate sub forma
unor ateliere de creaţie, rezidenţele se desfăşoară la sediul
Secţiei „Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu – George Enescu" şi
presupun importante participări artistice, naţionale şi
internaţionale, precum şi parteneriate cu diverşi operatori
culturali.
Finalitate: Proiectul urmăreşte să faciliteze schimburile
culturale şi artistice, promovând mobilitatea artiştilor şi
interacţiunea ca modalitate unică pentru artist de a-şi îmbogăţi
experienţa. Proiectul este destinat artiştilor interesaţi de
diversitatea mediilor de exprimare în pictură, grafică şi
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ilustraţie.
Tema: Spaţii citate, face referire la conceptul general de spaţiu,
din perspectiva fenomenului de extindere a spaţiului urban,
fapt ce presupune o reinventare şi o recontextualizare a noţiunii
(de spaţiu).
Coordonator de proiect: Silvia Costin
Proiectul Spaţii Citate (Sampling Spaces, in engl.) este o nouă
etapă în consolidarea demersului de susţinere a creaţiei
contemporane, pe care Muzeul Naţional „George Enescu” şi l-a
propus în fiecare an, în calitate de organizator. Lansând această
oportunitate, ce a captat rapid interesul artiştilor, proiectul a
creat o reţea culturală, care reuşeşte să cultive într-un context
comun dialogul dintre muzeu şi arta contemporană.
Un deziderat important al proiectului este şi promovarea
muzeului, cu precădere a unuia dintre sediile muzeului, situate
în ţară, deci în afara capitalei (Secţia „Dumitru şi Alice RosettiTescanu – George Enescu”, din loc. Tescani, jud. Bacău).
Implementarea şi desfăşurarea unui proiect artistic internaţional
la acest sediu, plasat în mediul rural, a avut un impact bun atât
asupra beneficiarilor direcţi (artiştii) cât şi asupra operatorilor
culturali locali, care au s-au implicat în proiect, şi astfel s-a
putut crea o reţea, a cărei rezistenţă este determinată de
diversitatea ei.
Proiectul Spaţii Citate s-a bucurat de o participare diversă,
artişti recunoscuţi, cu cariere internaţionale sau artişti mai
tineri, a căror activitate acoperă mai multe domenii ale artelor
vizuale. Lucrările realizate au plecat de la o cercetare vizuală a
conceptului de spaţiu ca loc al diferenţei. Abordările artiştilor
au mizat atât pe sensurile concrete ale noţiunii, într-o referire
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foarte generoasă, cât şi pe cele extinse, spaţiul putând fi
pretextul investigării memoriei personale, a istoriei recente sau
a arhitecturii urbane în tranziţie.
Proiectul a fost susţinut de o echipă foarte restrânsă numeric, în
raport cu necesităţile reale pe care le presupune de obicei
derularea unui astfel de proiect. Deşi organizarea s-a petrecut
în bune condiţii, s-a resimţit nevoia unei echipe formate din
persoane cu un grad mai mare de disponibilitate, care să se
poată implica activ pe toată perioada proiectului, fără
întreruperi neprevăzute. De asemenea, proiectul necesita o
promovare mai coerentă şi mai constantă, cu atât mai mult cu
cât acesta are un potenţial bun în atragerea unor parteneriate pe
termen lung.
Într-un proiect viitor, similar, aş urmări cu prioritate extinderea
echipei de lucru, fixarea responsabilităţilor şi acordarea unui
interes deosebit resurselor de promovare.
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Pentru un viitor împreună
Ionuţ – Cristian Gheorghe
Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”, Giurgiu
Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”, Giurgiu (M.J.T.A.G.),
a derulat în perioada 1 august 2008 – 31 iulie 2009 proiectul
„Pentru un viitor împreună”. Proiectul a fost finanţat prin
programul PHARE CBC România-Bulgaria 2006, costurile
sale fiind de 52.825 euro, dintre care 47.125 euro (89,21%)
reprezintă contribuţia europeană şi 5.700 euro (10,79%)
reprezintă contribuţia proprie.
Principalii parteneri ai M.J.T.AG. în cadrul proiectului au fost
: Muzeul Regional de istorie din Ruse (Bulgaria), Asociaţia
pentru educarea romilor „Khetanes” şi Consiliul judeţean
Giurgiu.
Scopul proiectului a fost crearea unui dialog intercultural între
minoritatea romă şi populaţia majoritară de pe ambele maluri
ale Dunării, în regiunea de frontieră Giurgiu-Ruse. Proiectul a
vizat punerea în valoare a tradiţiilor culturale ale minoritarilor
de etnie romă, conservarea şi promovarea identităţii lor în
comunităţile din regiune.
Iniţiatoarea şi managerul proiectului, Petra Şerbănescu
(conservator, secţia etnografie - artă, M.J.T.A.G.) a condus o
echipă formată din 5 specialişti pe diverse domenii: etnografie,
istorie orală, comunicare, management şi contabilitate. De
asemenea, în derularea acestui proiect s-au implicat şi alţi
salariaţi ai muzeului, necesari desfăşurării campaniei de istorie
orală şi activităţilor de cercetare ştiinţifică, adunării de mărturii
şi artefacte.
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Ca rezultate imediate ale derulării şi finalizării proiectului se
pot menţiona: crearea unor baze de date, acumularea de
informaţii, îmbogăţirea arhivelor audio – video ale muzeului,
depistarea unor artefacte specifice comunităţilor rome. În
cadrul proiectului s-au realizat 80 de interviuri de istorie orală,
s-a editat un volum de documente conţinând mărturii ale
comunităţilor minorităţii rome din judeţul Giurgiu şi din
districtul Ruse, un film documentar de cca. 50 minute, precum
şi întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor locale şi ai
organizaţiilor neguvernamentale din Giurgiu şi Ruse, cu
participarea unora dintre romii intervievaţi.
Având în vedere că acest proiect a fost primul câştigat de
M.J.T.A.G., ducerea lui la bun sfârşit, în condiţii satisfăcătoare,
a reprezentat un succes. Trebuie spus că s-a colaborat foarte
bine cu Muzeul Regional de istorie din Ruse (Bulgaria), cu
Asociaţia „Khetanes” şi Consiliul Judeţean Giurgiu şi nu au
existat neînţelegeri între parteneri, care au respectat reciproc
termenele impuse. Au existat totuşi probleme interne, în ceea
ce priveşte comunicarea dintre membrii echipei şi managerul
de proiect, în sensul că unele dintre cerinţele acestuia nu au fost
înţelese corect. Datorită neînţelegerii pe deplin a scopului
proiectului şi a felului în care el este implementat de către unii
membrii ai comunităţilor rome, au apărut şi alte mici probleme,
pe teren, atunci când s-au luat interviuri în judeţul Giurgiu.
Acest lucru s-a întâmplat datorită problemelor de comunicare
dintre organizaţia „Khetanes” şi reprezentanţii săi în teritoriu,
care nu au reuşit întotdeauna să sprijine echipa de cercetare.
O mai bună coordonare a partenerilor din cadrul proiectului sar fi putut face prin stabilirea unor întâlniri mai frecvente, la
care să participe toţi partenerii sau, după caz, doar cei implicaţi
într-o anumită problemă.
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Finalizarea proiectului şi atingerea scopului iniţial, precum şi
rezultatele materiale şi ştiinţifice obţinute ne fac să credem că
el nu va rămâne singular. Credem că, următorul proiect, pe care
sperăm să îl câştigăm curând, se va derula în condiţii mult mai
bune, având în vedere experienţa acumulată.
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Educație Muzeală
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6. Organizarea unui workshop
Anneke van de Kieft, Diana Timmer
Cine nu le cunoaşte? Conferinţe cu oameni care ştiu foarte
multe despre un subiect şi cărora le face şi plăcere să
povestească despre el. Dacă ar fi la latitudinea vorbitorului,
alocuţiunea sa ar dura două ore. Deseori, acesta nu ţine cont de
publicul său şi nu observă ca audienţa deja şi-a risipit gândurile
în altă.
Este o mare diferenţă între a organiza un workshop şi a ţine o
prelegere. Pentru o prelegere trebuie să-ţi pregăteşti bine
conţinutul discursului şi să-ţi spui povestea cu sau fără ajutorul
unor imagini. Când vine vorba de un workshop, ideea este ca
participanţii să se implice activ în discutarea subiectului.
Persoana care conduce workshopul nu trebuie să se preocupe
numai de conţinut, dar şi de modul în care le dă participanţilor
ocazia să intervină. Variaţia în formele de transfer de
cunoştinţe este importantă pentru a menţine atenţia.
În muzeele noastre încercăm să creăm un mediu de învăţare
fertil şi inspirat. Şi în formele noastre de transfer de cunoştinţe
trebuie să încercăm să aducem variaţie şi interacţiune. Dacă
dorim ca auditorii noştri să înveţe ceva, trebuie să îi implicăm
activ în povestea noastră.
Studiile arată că o prelegere, ca formă de transfer de cunoştinţe,
nu este foarte eficientă. Oamenii învaţă numai 20% din ceea ce
aud. O prelegere unde există interacţiune cu ascultătorii este
deja mult mai eficientă. Însă un workshop reuşit, unde
participanţii sunt implicaţi activ, îşi iau notiţe, iau cuvântul şi
discută între ei este cea mai eficientă formă de transfer de
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cunoştinţe. Ca trainer este foarte important să ţii cont de acest
lucru.
În acest capitol vă vom descrie ce este un workshop şi care sunt
ingredientele necesare pentru a organiza un workshop reuşit.
Ca trainer este important să fii conştient de rolurile diferite pe
care le îndeplineşti când ţii un workshop. Eşti autorul
conceptului (designer) şi mediator (facilitator).
Foaie de parcurs pentru concept
Este important să faci o planificare spaţiu clară pentru un
workshop în care îţi concentrezi atenţia asupra următoarelor
întrebări:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Care sunt necesităţile şi interesele publicului tău
Ce moduri creative poţi folosi pentru a-i ajuta să înveţe
Informaţiile mele sunt recente şi concrete
Unde vrei să ajungi cu acest workshop
Ai suficient timp ca să incluzi şi activităţile
Ai spaţiu suficient
De ce materiale ai nevoie

Crearea conţinutului workshop-ului:
9 Adună informaţii despre subiect: fapte, cifre şi puncte
de interes
9 Hotărăşte condiţiile conexe: câte persoane pot participa,
de cât timp ai nevoie, cât de mare trebuie să fie spaţiul,
de ce aparatură ai nevoie, ce dificultăţi ai putea să
întâmpini
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9 Gândeşte-te la nişte subiecte pe care ai vrea să le
abordezi în cadrul workshop-ului, cu diverse metode şi
activităţi pentru fiecare
9 Fă o schemă temporală: introducere, activităţi,
încheiere, etc;
9 Gândeşte-te la metode adecvate (brainstorming,
powerpoint, discuţie, grupuri mici care să pregătească
ceva, să confecţioneze ceva, etc)
9 Evaluează conceptul în mod critic; ai destul timp
pentru:
• Reflecţie, timp pentru sentimente
• Reacţie, timp pentru a-ţi manifesta îngrijorările
• Redesign, timp să fii flexibil
• Recunoaştere, să faci schimb de opinii şi să
împărtăşeşti
• Recreaţie, timp pentru a te amuza
Mediator. Să înveţi să facilitezi
Un bun conducător de workshop dă ocazia participanţilor să
înveţe. Atenţia trebuie îndreptată către ce vor participanţii să
înveţe sau ce au nevoie să înveţe. Nu este vorba despre
expertiza şi cunoştinţele trainer-ului.
Ponturi pentru a înlesni învăţarea:
9 Priveşte-ţi auditorii ca pe oameni care au propriile lor
experienţe
9 Stimulează-i să-şi împărtăşească ideile şi grijire
9 Fii angajant şi recunoaşte contribuţia fiecăruia
9 Asigură-te că informaţia poate fi folosită în situaţia
elevilor tăi
9 Schimbă-ţi workshop-ul şi modul de abordare dacă vezi
că grupul are alte interese şi necesităţi
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Urmează o serie de posibilităţi şi tehnici concrete care să le
faciliteze participanţilor învăţarea. Gândeşte-te bine ce formă
vrei să foloseşti.
Faceţi cunoştinţă
9 poţi să spui ceva despre tine şi intervievând pe altcineva
şi spunând grupului povestea celuilalt
9 fă cunoştinţă: dă mâna cu vecinul din spate şi prezintăte
9 prezentările în grupuri mari: speed date
Organizare/ prezentare
9 Caută echilibru prin alternarea momentelor în care se
povesteşte cu cele în care se face ceva
9 Întotdeauna e bine să mai strecori câte o glumă, ceva
ciudat sau frapant
9 Fă din când în când ceva surprinzător, ceva neaşteptat
9 nu oferi prea multă informaţie dintr-o dată
9 prezentare powerpoint este o bună modalitate de a
povesti ceva; alege-ţi cu grijă ilustraţiile şi nu arăta prea
multe imagini
9 Ilustraţiile trebuie să aibă legătură directă cu povestea ta
9 Nu le face pe toate odată: nu distribui materiale în
timpul unei prezentări powerpoint
9 Organizează-ţi workshop-ul în părţi distincte (început,
parte de mijloc, încheiere) şi fă pauze în vorbire pentru
ca publicul să-şi poată lua notiţe.
9 Managementul timpului: supraveghează-ti bine timpul
şi împarte-ţi cum trebuie workshop-ul pe secvenţe. Ţine
cont că totul cere timp, chiar rezumatul unei discuţii

128
https://biblioteca-digitala.ro

9 Fii foarte atent la toţi participanţii. Unii vorbesc mult şi
cu plăcere, alţii nu îndrăznesc aşa uşor să spună ceva
într-un grup
9 Pune din când în când întrebări pentru a-ţi ţine oamenii
activi
9 Verifică din când în când dacă au întrebări, dacă toată
lumea a înţeles totul
9 Uită-te bine la dispunerea scaunelor şi a meselor în
încăpere şi gândeşte-te unde ar fi cel mai bine să stai
9 Fă complimente, stimulează-i şi fii constructiv
9 Reţine numele participanţilor
9 Ai grijă să menţii tot timpul contactul vizual cu grupul
9 Conducătorul workshop-ului se plimbă prin sală să
vadă dacă totul merge bine
9 Ca lider al worshop-ului eşti un exemplu pentru
participanţi. Tu dai tonul, dacă tu eşti entuziast vor fi şi
alţii. Comportamentul tău se propagă şi către alţii.
9 Gândeşte-te cum poţi să opreşti pe cineva care vorbeşte
foarte mult. Altfel poate consuma timpul pentru restul
programului.
9 Spune în introducerea ta ce vei face, ce elemente va
cuprinde workshop-ul şi cât va dura
9 Explică întotdeauna clar de ce le spui anumite lucruri şi
de ce dai anumite exerciţii
9 Când dai un exerciţiu unui grup, întreabă-i şi cine va
sintetiza rezultatele
9 Ai grijă când formulezi un exerciţiu să o faci foarte clar
şi univoc: mai bine unul singur, dar bun, decât multe
exerciţii confuze
9 Înainte să laşi pe cineva să vorbească, repetă care a e
tema exerciţiului
9 Fă-ţi un plan de acţiune personal în care să scrii zilnic
(ce am învăţat astăzi şi la ce îmi foloseşte)
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9 Dă feedback, de exemplu prin metoda sandvici (o
remarcă pozitivă, urmată de o observaţie critică şi în
încheiere o concluzie pozitivă)
9 La sfârşit, scrie-ţi o scrisoare care să cuprindă întregul
plan de acţiune personal
9 Evaluarea este importantă: ce a mers bine, ce se poate
face mai bine data viitoare
Metode:
•
•
•

•

•

•
•
•

Jocul pe roluri pentru a clarifica o problemă
Foloseşte ilustrate: lucrurile pot deveni mai clare prin
asociere
Puţină mişcare: pe parcursul zilei, oamenii mai şi
obosesc. Mişcarea şi mersul în aer liber pot fi de ajutor.
Oamenii pot discuta un exerciţiu sau o temă şi
plimbându-se câte doi în aer liber.
Discutarea unei afirmaţii. De exemplu: un muzeu nu
poate atrage întotdeauna pe toată lumea. Împarte grupul
în două: o parte argumentează pro, cealaltă parte apără
punctul de vedere contra. Această metodă aduce multe
argumente
Mindmap (harta minţii): o metodă prin care aduni
diverse idei şi apoi le grupezi. Poate fi foarte fertilă în
găsirea ideilor. Informaţii despre această metodă se
găsesc pe internet. Poţi face, de exemplu, un mindmap
pentru noţiunea de „a învăţa”
Lucrul cu obiectele ca exerciţii de energie (vezi
capitolul 10)
Analiza expoziţiei sau expoziţiilor în muzee (vezi
capitolul 16)
Dacă vrei să inventariezi ceva, pune-i pe participanţi să
ridice mâna să răspundă
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•
•

Vorbeşte cu ei şi despre exemple negative: adesea
înveţi mai multe din cum nu trebuie să faci, decât din
exemple pozitive
La final, împarte fişe cu rezumatul conţinutului
workshop-ului
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7. Bun venit la muzeu
Anneke van de Kieft
Imaginează-ţi următoarea situaţie: un cuplu de olandezi vrea să
viziteze muzeul Louvre din Paris. Nu sunt obişnuiţi să viziteze
muzee, dar au căutat dinainte în ghidul de călătorie toate
atracţiile de văzut. Din păcate vorbesc doar olandeză şi puţină
engleză. Ajung la muzeu şi văd o clădire superbă. Dar pe unde
să intre? Clădirea este atât de mare şi sunt atâtea intrări. N-au
idee de unde să-şi cumpere bilete, nu înţeleg cât costă intrarea
şi habar nu au ce expoziţii se găsesc în interior. Au auzit întradevăr de Mona Lisa, pictura asta ar vrea să o vadă. Dar cum să
se orienteze? Nu se simt în largul lor aici, muzeul acesta se
pare că nu e pentru ei. Aproape că s-au hotărât să plece, când o
angajată a muzeului îi întreabă cu ce îi poate ajuta. Le
adresează întrebarea în franceză, dar când îşi dă seama că ei nu
înţeleg, trece la engleză. Cu ajutorul câtorva cuvinte în limba
engleză şi a unor gesturi reuşesc totuşi să comunice. Angajata
muzeului le explică unde se găseşte Mona Lisa şi abia acum
încep o vizită agreabilă.
Muzeele pot fi foarte inaccesibile. Multe muzee arată
impunător, ar putea fi clădiri de tribunal sau de universitate.
Oamenii care nu sunt obişnuiţi să viziteze muzee, pot fi speriaţi
din afară. Ca muzeu este important ca oamenii să se simtă
invitaţi, să fie în largul lor (vezi capitolul 9). Ce poate face un
muzeu pentru ca vizitatorii săi să se simtă în largul lor, să
găsească informaţia pe care o caută?
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Intrarea
Sună foarte simplu, dar este important ca în afara muzeului să
fie indicatoare clare către intrarea în muzeu şi să se specifice
orarul de vizitare. În plus, majoritatea vizitatorilor doresc să
vadă încă de afară ce expoziţii sunt la momentul respectiv. La
intrare trebuie să fie afişat clar care sunt tarifele de vizitare şi
ce se poate vedea. Personalul de la ghişeu este cartea de vizită a
muzeului. Contează foarte mult dacă sunt indiferenţi, dacă stau
de vorbă între ei, dacă stau tolăniţi în scaun sau dacă,
dimpotrivă, se adresează imediat vizitatorului. Oricărui
vizitator îi face plăcere să i se adreseze cineva cu amabilitate.
Un muzeu pentru care amabilitatea către clienţi este
importantă, face training-uri pentru personalul de la ghişeu şi
din săli. În mod ideal, personalul trebuie să ştie exact ce
expoziţii şi ce activităţi găzduieşte muzeul, dar este important
să poată răspunde dorinţelor vizitatorilor. Vizitatorii vor să ştie
dacă sunt informaţii în altă limbă, vor să ştie dacă există un
restaurant, toalete, un magazin al muzeului. Dacă personalul nu
vorbeşte nicio limbă străină, atunci este o idee bună să se
afişeze informaţiile în limba engleză pe nişte panouri situate la
intrare, sau să li se poată da vizitatorilor foldere cu informaţii
în alte limbi. Pentru a avea o idee despre dorinţele vizitatorilor
o idee ar fi să se noteze, într-un anumit interval de timp, toate
întrebările vizitatorilor. Astfel va reieşi care sunt cele mai
frecvente întrebări. Poate muzeul găseşte o modalitate simplă
de a răspunde anticipat acelor întrebări.
Muzeul
Într-un muzeu mare, vizitatorii se pot rătăci uşor. Un folder cu
harta sălilor poate fi foarte util, sau se pot agăţa hărţi în diverse
locuri ale muzeului, astfel încât toată lumea să se orienteze la
faţa locului.
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Turiştii doresc, adesea, să vadă atracţiile principale ale
muzeului. Pentru aceştia poate fi practic să se traseze în scris o
rută a principalelor puncte de atracţie, preferabil în mai multe
limbi. În dreptul principalelor atracţii se poate fixa pe perete un
simbol, astfel încât vizitatorii să recunoască repede exponatele.
Într-un muzeu mare este foarte agreabil dacă există şi scaune
sau banchete pentru vizitatori. Turiştii sunt de multe ori în
mişcare toată ziua şi atunci este plăcut să stea jos şi să se uite la
un tablou frumos. Muzeele sunt adesea găzduite în clădiri
vechi, greu accesibile pentru vizitatorii cu un handicap fizic.
Merită să vă gândiţi cum se poate îmbunătăţi accesul pentru
vizitatorii în scaun cu rotile.
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8. Grupuri ţintă
Anneke van de Kieft
Tipologia vizitatorului unic nu există şi oamenii nu seamănă
între ei, dar atunci pentru cine creezi o expoziţie, un eveniment
sau o activitate educativă?
În 2003, Amsterdams Historisch Museum 1a organizat o
expoziţie despre modă în Amsterdam între 1950 şi 2000.
Muzeul a vrut să facă o expoziţie care, pe lângă vizitatorii
tradiţionali, mai în vârstă, să constituie o atracţie în special
pentru vizitatorii între 20 şi 30 de ani. Membrii echipei de
proiect au intrat în pielea vizitatorilor de două tipuri: o femeie
tânără de 25 de ani şi o femeie mai în vârstă, de 55 de ani. S-au
creat două profiluri:
1. Femeia tânără. Este interesată de noua modă de la Paris şi
Londra, citeşte reviste de modă, îi plac muzica şi dansul, îi plac
cumpărăturile şi intră într-un muzeu mai mult pentru
atmosferă, texte nu prea citeşte.
2. Femeia mai în vârstă. Este obişnuită să meargă la muzee, îi
plac expoziţiile prezentate într-o ordine cronologică. Face ea
însăşi obiecte de îmbrăcăminte şi ar vrea să ştie cum au fost
confecţionate hainele expuse. Nu îi place absolut deloc să
meargă la cumpărături, nu este atât de interesată de ultima
modă şi citeşte acasă multe cărţi.
Doi vizitatori foarte diferiţi. Vizitatoarea mai tânără ar veni
doar dacă expoziţia ar avea un design ce creează o ambianţă
deosebită, ar fi frumos iluminată, muzică pentru un efect sporit
1

Muzeul de Istorie al Amsterdamului
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de atmosferă, fără prea multe texte şi obiecte de îmbrăcăminte
superbe. Vizitatoarea mai în vârstă ar spera la o expoziţie
tradiţională, cu multe informaţii, printre care şi informaţii
despre partea tehnică a articolelor vestimentare. Şi acum pentru
cine faci expoziţia? Muzeul a ales în mod conştient să acorde
mai multă atenţie ambianţei din expoziţie, iar textele referitoare
la exponate au fost editate într-o broşură. Până la urmă s-a
dovedit că expoziţia a avut, într-adevăr, mai mulţi vizitatori
tineri decât veneau în mod obişnuit.
La alte expoziţii, muzeul a dorit să atragă familii cu copii. De
aceea s-a pus în discuţie forma: erau destule lucruri de făcut
pentru copii, obiectele şi textele nu erau cumva aşezate prea
sus, era o ambianţă veselă? Există o sumedenie de elemente de
care să ţii cont în organizarea unei expoziţii.
Este important să te gândeşti bine de la început cui i se
adresează expoziţia. Vrei să inviţi la muzeu familii cu copii,
turişti sau şcolari? În proiectarea unei expoziţii poţi accentua
anumite accente datorită cărora va veni mai degrabă un anumit
grup ţintă de vizitatori decât altul.
Victoria & Albert Museum din Londra face distincţie între mai
multe categorii de vizitatori, cu trăsăturile lor specifice.
Vizitatorul local individual:
9 vine cu regularitate la muzeu pentru a vedea noile
expoziţii temporare
9 vizita este de regulă de scurtă durată
9 acest vizitator poate să aducă şi invitaţi
9 acest vizitator vine, probabil, pentru evenimente
speciale
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Turistul britanic din regiune sau din afara ei:
9 vine pentru o expoziţie specială sau vine pentru
atracţiile principale ale muzeului
9 nu are mult timp la dispoziţie, pentru el ar fi binevenit
un traseu scris care să puncteze atracţiile principale ale
colecţiei
9 este probabil să vrea să ia parte la un tur ghidat
Turistul străin:
9 probabil că nu cunoaşte nici limba, nici cultura
9 probabil că nu are prea mult timp la dispoziţie, pentru
că oraşul mai oferă şi alte atracţii
9 vine, probabil, pentru principalele atracţii ale muzeului,
pentru el ar fi binevenit un traseu scris care să puncteze
atracţiile principale ale colecţiei
9 a mers, poate, toată ziua prin oraş şi vrea să se aşeze din
când în când
9 ar vrea să cumpere un suvenir sau o ilustrată de la
magazinul muzeului
Familii cu copii:
9 vin în grupuri de 2 până la 6 persoane
9 vârstele în cadrul grupului diferă. Sunt de la adulţi până
la copii mici.
9 familiile vin în timpul liber, vin să se destindă
9 familiile vin pentru o combinaţie de ambianţă plăcută,
evenimente frumoase, un spectacol, pentru a căpăta
cunoştinţe. Adulţii ar vrea ca cei mici să înveţe ceva.

138
https://biblioteca-digitala.ro

9 pentru vizită, restaurantul, magazinul muzeului, cât de
uşor se ajunge la muzeu sunt lucruri la fel de importante
precum vizita în sine
9 adulţilor din grup le face adesea plăcere să li se dea
ceva, cu care copiii să poată merge prin muzeu: un
traseu special pentru copii sau mai multe informaţii pe
care să le poată oferii copiilor
9 vârsta copiilor într-o familie variază între 2 şi 13 ani
Vizitatorii cu handicap:
9 pentru vizitatorii în scaun cu rotile trebuie să existe
facilităţi speciale, precum o cale de acces specială,
toalete adecvate şi trasee speciale
9 pentru vizitatorii cu probleme de vedere posibilitatea de
a atinge unele obiecte
Şcolarii:
9 şcolarii vin în grupuri
9 cadrele didactice vin adesea la muzeu împreună cu
clasa, deoarece la şcoală se predă un subiect care are
legătură cu o expoziţie de la muzeu
9 nivelul grupurilor şcolare poate fi extrem de diferit, în
funcţie de vârstă sau de tipul de învăţământ
9 cadrele didactice decid să meargă la muzeu, nu copiii.
În practică, elevii, în special cei cu vârste cuprinse între
13-18 ani, nu sunt întotdeauna motivaţi să viziteze
muzeul (plictisitor!)
9 cadrele didactice nu cunosc întotdeauna muzeul atât de
bine şi apreciază un tur ghidat sau un traseu prestabilit
de vizitare
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Studenţii de la universitate sau cei care urmează studii de
profil:
9 pot veni în grupuri, dar pot primi şi teme individuale
9 vin pentru o anumită tematică sau perioadă istorică
9 diferă mult ca nivel, în funcţie de tipul de studii
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9. Tipuri de învăţare, educaţia la muzeu
Diana Timmer
Creează un mediu de învăţare fertil prin folosirea teoriilor
învăţării.
Spune-mi şi o să uit
Arată-mi şi s-ar putea să-mi amintesc
Implică-mă şi am să înţeleg
Confucius, 540 AC
Studiile arată că vizitatorii nu se comportă pasiv în muzee,
după cum am vrea noi să se comporte. Vizitatorii nu se
deplasează de la sala 1, trecând prin sala 2 şi 3, către sala 4 şi
nu citesc toate textele şi plăcuţele informative. Ei îşi caută
propria cale, bazată pe preferinţele şi interesele lor. De aceea,
informaţiile pe care dorim noi să le transmitem nu ajung
întotdeauna la ei, sunt neclare sau provoacă adeseori plictiseală
şi oboseală. Oamenii părăsesc muzeul cu un sentiment negativ
şi vor după aceea să facă „ceva drăguţ”, ceea ce nedreptăţeşte
muzeele noastre. Muzeele pot şi trebuie să fie locuri în care
oamenii să experimenteze lucruri captivante, care să le
trezească emoţii, de care să se minuneze şi trăiască „momente –
de – aha! ”.
Cunoaşterea şi folosirea teoriilor învăţării ajută muzeele să
creeze un mediu propice învăţării. Acest capitol prezintă unele
dintre aceste teorii, despre cum învaţă oamenii şi cum
asimilează informaţiile.
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Teoriile învăţării
Câte grupuri-ţintă, atâtea dorinţe. Cunoscând grupurile noastre
ţintă vom şti şi de ce au nevoie. Să lucrezi pentru prea multe
grupuri-ţintă este anevoios. Aici pot fi de ajutor teoriile
învăţării. Acestea ne oferă o mai bună înţelegere a dorinţelor şi
comportamentului vizitatorilor. Prin combinarea cunoştinţelor
despre grupurile-ţintă cu teoriile învăţării, muzeele pot deveni
locuri plăcute, surprinzătoare, incitante, unde vizitatorii se şi
amuză, dar şi învaţă multe lucruri.
Teoriile învăţării ne ajută să înţelegem diferenţele dintre
oameni şi ne oferă capacitatea de a folosi diverse unghiuri de
incidenţă în expoziţii şi programele educative. Putem lucra mai
eficient şi putem deveni conştienţi de opţiunile noastre.
Teoriile învăţării oferă o bază teoretică muzeelor în
preocupările lor pentru educaţie. Acestea oferă educaţiei o
pondere mai mare.
În acest capitol vor fi discutate teoriile lui:
A. George Hein
B. David Kolb
C. Howard Gardner
D. Abraham Maslow
E. E. Bales

A. George Hein, învăţarea constructivistă
George Hein a publicat mult despre cum învaţă vizitatorii
muzeelor. El ne oferă multe referinţe practice despre cum ar
trebui amenajate muzeele, astfel încât să ofere vizitatorilor
noştri posibilitatea de a învăţa.
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Ideea esenţială a constructivismului este că învăţarea începe
întotdeauna prin recunoaşterea, conştientizarea şi activarea
cunoştinţelor şi opiniilor noastre prealabile asupra unui subiect.
Învăţarea are loc atunci când cineva, care se găseşte într-o
situaţie semnificativă pentru el, resimte o fricţiune între
propriile cunoştinţe şi percepţii prealabile ale altora şi apoi este
motivat să rezolve acea fricţiune prin învăţarea orientată exact
către acest scop.
Această formă de învăţare este cumulativă şi elevul îşi dirijează
singur procesul de învăţare. Învăţarea este o expediţie în care
înaintezi pas cu pas, reflectezi asupra descoperirii făcute şi ţii
cont de ea mai departe în călătoria ta. Termenul de
constructivism se referă la ideea că elevii îşi construiesc singuri
cunoştinţele.
•
•

De aceea trebuie să ne concentrăm asupra elevului şi nu
asupra subiectului sau asupra lecţiei predate
Nu există cunoştinţe autonome

Hein scrie în cartea sa, The Constructivist Museum ( Muzeul
constructivist ), că muzeele trebuie să invite la o modalitate
constructivistă de învăţare. Una dintre modalităţile prin care un
muzeu poate promova valoarea educativă a experienţei este
aceea de a realiza o legătură bine studiată între exponatele din
cadrul muzeului, care sunt adesea noi şi necunoscute pentru
vizitator şi cunoştinţele pe care vizitatorul le are deja. Hein
menţionează diverse caracteristici care influenţează pozitiv
învăţarea şi asimilarea informaţiei:
•

Clădirea şi spaţiul expoziţional oferă o atmosferă
confortabilă şi plăcută, vizitatorii trebuie să se simtă în
siguranţă. Clădirea muzeului este accesibilă şi cu spatii
deschise.
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

În muzeu, vizitatorul trebuie să se orienteze uşor şi
rapid.
Oboseala în muzeu se instalează adesea din pricina
posibilităţilor de orientare precare. Dacă vizitatorul se
poate orienta uşor, el capătă un sentiment de calm şi
siguranţă.
În cadrul expoziţiei nu există un traseu impus, nu există
neapărat un început sau un sfârşit.
Informaţia prezentată în expoziţie începe cu ceea ce
vizitatorul ştie deja. Vizitatorii trebuie să se simtă
competenţi înainte să poată trece la lucruri noi.
Vizitatorul are posibilitatea de a face legături cu/ între
obiecte şi idei, printr-o serie de activităţi ce corespund
universului său mintal.
Se încurajează comportamentul investigator, gândirea
critică şi dialogul.
Există o ofertă diversă de forme de transfer de
cunoştinţe, care corespund diferitelor stiluri individuale
de învăţare. Vizitatorii învaţă în mod diferit. Există
ocazia comunicării experienţelor.
Abordarea tuturor simţurilor poate coborî pragul.
Formele teatrale în expoziţii ajută la coborârea pragului
şi la creşterea gradului de implicare.
Principiul fundamental al expoziţiei este deschiderea
pentru critică şi revizuire.
Există interpretări multiple pentru descifrarea colecţiei.
Expoziţia oferă prezentare textuală la diverse niveluri,
dar oferă şi informaţii înregistrate pe benzi audio şi
video-clipuri. Pe lângă tururile ghidate şi istoria pe viu,
mai există şi programe interactive pe computer.
Informaţiile sunt diverse ca nivel, ca formă şi oferă mai
multe puncte de vedere, vizitatorul este cel care alege.
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B. David Kolb, cercul lui Kolb
Cartea, Experimental Learning ( Învăţarea experimentală ),
oferă o viziune de ansamblu asupra învăţări experimentale.
Teoria complicată a lui Kolb se traduce în această carte în
practica muzeală cotidiană şi oferă repere muzeografilor,
conservatorilor şi educatorilor pentru a-şi dezvolta expoziţiile
şi programele pentru diverse tipuri de învăţare şi preferinţe.
Kolb scrie că învăţarea este un proces social, bazat pe
experienţele anterioare. Prin aceasta, el scoate învăţarea din
exclusivitatea sălilor de clasă, mutând-o către alte locuri unde
învăţăm. Învăţarea are loc oriunde şi oricând şi se învârte în
jurul creativităţii, soluţionării problemelor, luării deciziilor şi
schimbării de atitudine. Educaţia şi învăţarea sunt un proces ce
se întinde pe toată durata vieţii.
În procesul de învăţare, unde se creează cunoştinţe prin
convertirea experienţelor, Kolb descrie două dimensiuni:
experimentare – înţelegere şi intern – extern.
1. Dimensiunea experimentare - înţelegere
Dimensiunea experimentare – înţelegere se referă la modul în
care cineva îşi însuşeşte o experienţă; aici sunt două moduri de
învăţare care joacă un rol. Experimentarea este un mod de
învăţare orientat către simţire, înţelegerea este un mod de
învăţare orientat către gândire (concret versus abstract).
2. Dimensiunea intern – extern
Dimensiunea intern – extern se referă la modul în care o
experienţă este asimilată; intern înseamnă un mod de învăţare
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orientat către observaţie, extern este un mod de învăţare
orientat către acţiune (reflectiv versus activ)
Pe baza acestor dimensiuni, Kolb ajunge la un proces ciclic de
învăţare, cercul lui Kolb. Experienţa concretă, observaţia
reflectivă, conceptualizare abstractă şi experimentarea activă
asigură împreună un proces de învăţare adecvat şi eficient.
În învăţare, în asimilarea cunoştinţelor este nevoie de aceste
patru moduri de învăţare. Ciclul se desfăşoară către dreapta şi
poate continua la nesfârşit. Nu există un mod de învăţare mai
bun decât celălalt.
Fiecare individ are o preferinţă pentru un mod de a învăţa şi de
a acţiona. Kolb numeşte această preferinţă stil de învăţare.
Fiecare stil de învăţare este format din combinarea a două
moduri de învăţare:
 Experienţă concretă şi observare reflectivă: visătorul
 Experimentare activă şi experienţă concretă: omul de
acţiune
 Conceptualizare abstractă şi experimentare activă:
omul de decizie
 Observare reflectivă şi conceptualizare abstractă:
gânditorul
Cum poate fi aplicată metoda lui Kolb în muzeu?
Recomandări practice pentru a face expoziţiile şi programele
educative mai atrăgătoare pentru diversele preferinţe în stilurile
de învăţare. După o descriere generală a unui stil de învăţare
urmează recomandări pentru cea mai bună modalitate de
transfer de informaţii către persoanele respective, completate
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cu sfaturi referitoare la ambianţa cea mai potrivită într-un
muzeu sau într-o expoziţie ca aceste persoane să înveţe.
Visătorul
Visătorul priveşte cu atenţie la cum abordează alţii o problemă.
Mai întâi se uită bine, apoi trece el însuşi la acţiune. Visătorul
se poate imagina foarte bine în diverse situaţii şi poate privi
problema din multe unghiuri, ceea ce îi permite adesea să
găsească multe soluţii. Visătorul învaţă cel mai bine dacă i se
dă timp să reflecteze: mai întâi chibzuieşte şi abia apoi trece la
fapte. Unii visători ezită adesea şi ajung cu greu la o decizie.
Aceştia sunt precauţi şi îşi asumă puţine riscuri. Graţie
fanteziei şi capacităţii sale empatice, visătorul face repede
legături între diverse situaţii. Visătorilor le place să acţioneze şi
să se gândească, dar au nevoie de timp şi de spaţiu.
Conţinutul şi informaţiile puse la dispoziţie:
9 Informaţii care dau răspuns întrebărilor „de ce da, de ce
nu”, spre exemplu pentru a da o semnificaţie personală
sau pentru a incita imaginaţia.
9 Posibilitatea de a-şi crea o impresie de diversitate a
punctelor de vedere, cu ajutorul informaţiilor din
background din diferite surse, cum ar fi textele,
imaginea, sunetul.
9 Oferirea unei abordări subiective, de exemplu prin
povestiri personale sau texte poetice şi/ sau fanteziste.
9 Povestiri personale care fac parte din informaţie şi care
satisfac interesul şi sensibilitatea cu privire la aspectele
personale şi interpersonale.
9 Atmosferă şi design
9 prezentare care evocă o experienţă concretă, de
exemplu ceva de privit, de mirosit, de pipăit, de gustat
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9 „prezentare ambientală” care apelează la imaginaţie şi
sentimente
9 Atenţie pentru culoare şi textură.
Omul de acţiune
Omul de acţiune doreşte în special să facă şi să experimenteze
ceva. Dacă se apucă de ceva, vrea să vadă rezultatele. Omul de
acţiune vrea să participe şi să fie inclus în toate. Îi place să
lucreze împreună cu alţii. Trece repede la acţiune şi încearcă
să-i atragă şi pe alţii. Un om de acţiune se adaptează uşor la
situaţii noi şi la condiţii neprevăzute. Caută adesea situaţii noi
(de învăţare) şi îşi asumă uneori riscuri inutile. Omul de
acţiune vrea rezultate rapide. Uneori este nerăbdător şi trece la
acţiune fără să chibzuiască înainte. Pentru un om de acţiune nu
este întotdeauna uşor să distingă între lucrurile importante şi
cele de importanţă secundară.
Conţinutul şi informaţiile puse la dispoziţie:
9 I se vor furniza informaţii în care s-ar pune întrebarea
„ce s-ar întâmpla dacă”, ceea ce i-ar incita fantezia şi
imaginaţia.
9 Texte scurte şi concise, care conţin informaţii
spectaculoase şi probleme autentice, în care oamenii
joacă rolul principal.
9 Variaţie în furnizarea informaţiilor, deci atât texte cât şi
imagini, sunet, video şi computer.
9 Informaţie oferită de către o persoană, de exemplu întrun tur ghidat, audio sau video.
9 Atmosferă şi design
9 Un mod de prezentare orientat spre acţiune şi senzaţie.
9 prezentare ce poate fi abordată intuitiv.
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9 Un mod de prezentare care oferă o multitudine de
posibilităţi de a încerca noi experienţe.
Omul de decizie
Omul de decizie este cel căruia îi place să tranşeze lucrurile. Îşi
face un plan şi îl pune în aplicare. Teoria nu prea îl interesează,
ceea ce îl interesează este soluţia problemei. Omul de decizie
se simte bine dacă are o foaie de parcurs, un parcurs de învăţare
bine schematizate şi poate ajunge la rezultat pas cu pas. Dar
uneori nu ştie ce să facă dacă intervine un obstacol. Zelul îl
face să expedieze prea repede misiunile pe care le are de
îndeplinit. Un om de decizie învaţă cel mai mult dacă i se dă
şansa de a testa şi a exersa sub îndrumarea unui mentor. El se
concentrează mai mult asupra sarcinilor pe care le are de
îndeplinit decât asupra oamenilor. Vorbăria îl face să-şi piardă
răbdarea.
Conţinutul şi informaţiile puse la dispoziţie:
9 Informaţii care dau un răspuns întrebării „cum
funcţionează” şi cunoştinţe de natură tehnică, practică,
valide şi aplicabile.
9 Prezenţa unui ghid şi/ sau tur ghidat în care se
furnizează informaţii de bază, cu indicii scrise pentru
ceea ce trebuie să urmărească atunci când priveşte
exponatele, astfel încât prezentarea să fie abordabilă din
punctul de vedere al cunoaşterii şi înţelegerii
9 Scheme şi modele care să facă parte din informaţiile
puse la dispoziţie şi care pun accentul pe traducerea în
practică a informaţiilor
9 Prezentarea unor situaţii, informaţii cu un singur
răspuns posibil.
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9 Informaţie structurată astfel încât vizitatorul să se poată
concentra asupra problemelor specifice.
9 Atmosferă şi design
9 amenajare care arată eficient, pragmatic şi funcţional şi
o structură uşor recognoscibilă.
9 prezentare în care se ţine cont de simţul formei şi de
înclinaţia către găsirea unei semnificaţii.
9 Un decor care nu se abate de la baza teoretică
Gânditorul
Gânditorului îi place să pună întrebări scrutătoare. El se uită în
special la ceea ce se întâmplă şi încearcă să extragă reguli
generale. Un gânditor raţionează şi gândeşte logic. De regulă,
gânditorii sunt meticuloşi şi riguroşi, dar au şi nevoie de spaţiu
pentru a-şi folosi ideile în mod creativ. Cel mai bine învaţă din
cărţi şi din explicaţii directe: acestea sunt structurate clar şi
logic. Se leagă de cunoştinţele pe care le deţin. Gânditorii nu
reacţionează bine la nesiguranţă şi dezordine. Cer arareori
ajutorul celorlalţi. Câteodată nu prea sunt cu picioarele pe
pământ şi vin cu idei pe care nu le pot transpune niciodată în
practică.
Conţinutul şi informaţiile puse la dispoziţie:
9 Informaţii care dau un răspuns întrebării „ce este”,
pentru a înţelege subiectul la nivel conceptual
9 Informaţii constând în fapte şi noţiuni ce dau context
subiectului unei prezentări
9 Informaţii constând în opinii şi studii ale unor experţi,
la un nivel intelectual ridicat
9 Prezenţa informaţiilor de bază şi informaţiilor de
profunzime la nivel abstract şi de natură ştiinţifică
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9 Evidenţierea legăturilor reciproce între obiecte şi
prezentările parţiale care îi oferă vizitatorului
posibilitatea de a sonda structura şi construcţia poveştii
9 Atmosferă şi design
9 Un fir narativ clar identificabil în alcătuirea prezentării
9 coerenţă logică a povestirii uşor de recunoscut
9 Atenţie pentru simţul acurateţei, logicii şi preciziei

C. Hower Gardner, inteligenţa multiplă
În anii optzeci ai secolului trecut, Howard Gardner a elaborat
teoria inteligenţelor multiple. Pentru el, inteligenţa este
capacitatea de a rezolva probleme sau de a adapta ceva existent
la condiţiile în schimbare. Se pare că oamenii fac acest lucru în
diverse moduri, ceea ce se explică prin modul în care se
folosesc de o serie de inteligenţe diferite. Acestea sunt unice,
pentru fiecare individ, la fel ca şi amprenta digitală. Măsura în
care acestea variază în intensitate, posibilităţi şi modul de
interacţionare diferă la om la om şi sunt determinate cultural.
Fiecare om are profilul său de inteligenţe care interferează între
ele. Orice inteligenţă poate câştiga în intensitate, chiar dacă nu
nelimitat. Inteligenţele se pot dezvolta deci până la un anumit
nivel. Educaţia şi informaţia trebuie să fie diferenţiate, pentru a
se adresa diverselor inteligenţe dominante ale unei persoane.
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Gardner distinge între opt inteligenţe:
1. Corporal-chinestezică
2. Naturalistă
3. Muzicală
4. Lingvistică
5. Intra-personală
6. Logico-matematică
7.Inter-personală
8. Spaţială
De ce este important să acordăm atenţie inteligenţelor multiple
în conceperea expoziţiilor şi a programelor educative în
muzee?
 Există o necesitate din ce în ce mai mare de a ţine cont
de diferenţele dintre vizitatori: vârstă, provenienţă,
cultură şi nivel de educaţie. Când ne adresăm unui
vizitator făcând apel la cel mai puternic profil dintre
inteligenţele sale, efectele de învăţare cresc
considerabil. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, nu
se oferă numai informaţie scrisă, ci şi prin imagini,
scheme şi modele, activităţi, povestiri, forme de
colaborare şi reflecţii individuale.
 Teoria inteligenţelor multiple ne face mai conştienţi de
unicitatea fiecărei persoane în procesul de învăţare.
Teoria ne face mai conştienţi că se foloseşte adesea o
modalitatea unilaterală de transmitere a informaţiei.
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Inteligenţele multiple ale lui Gardner

Scurtă descriere a inteligenţei şi recomandări pentru muzeu:
Care sunt inteligenţele între care face distincţie Gardner şi cum
le puteţi folosi?
1. Inteligenţa corporal-chinestezică
Capacitatea de mişcare şi de utilizare a corpului uman.
Exemple: sculptori, artişti vizuali, sportivi, actori de cinema,
dansatori, actori de teatru, etc.
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9 Lasă publicul să atingă, să confecţioneze sau să
folosească obiecte
9 Foloseşte dansul, jocul pe roluri, teatrul şi lasă publicul
să participe
9 Fă posibile experimentele practice cu modele şi cu
obiecte adevărate
9 Foloseşte prezentări audio-vizuale
2. Inteligenţa naturalistă
Cunoaşterea şi interesul pentru natură, cer şi constelaţii şi tot
ceea ce ţine de mediul natural al omului. Cum stimulezi o
inteligenţă naturalistă?
9 Lasă publicul să cunoască ideile care au stat în spatele
dispunerii obiectelor într-o expoziţie
9 Dă acces vizitatorilor în depozite
3. Inteligenţa muzicală
Atât capacitatea de a cânta cu vocea, de a cânta la un
instrument, cât şi aceea de a compune.
Lasă publicul să perceapă sunetul sau rezonanţa unui obiect.
9 Foloseşte fragmente sonore care se potrivesc cu
obiectul
9 Invită vizitatorii să facă ei înşişi muzică
9 Foloseşte muzica relevantă
9 Dă cuvântul unei povestitoare/ unui actor
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4. Inteligenţa lingvistică
Abilitatea, cunoaşterea şi simţul limbii, al cuvintelor şi
semnificaţiilor au întâietate aici. Dacă această competenţă este
bine dezvoltată, oamenii pot să redea lucrurile concis şi să
rezume. Memoria pentru ceea ce au auzit şi au citit este, de
asemenea, foarte bine dezvoltată.
Însoţeşte obiectele de multe poveşti, anecdote, poezii, etc.
9
9
9
9
9
9

Dă explicaţii adecvate despre subiect
Pune întrebări
Oferă-le ocazia de a discuta
Fă prezentări pe computer şi multimedia
Dă-le materiale în plus de citit
Foloseşte jocuri de memorie

5. Inteligenţa intra-personală
Capacitatea de autocunoaştere, spiritualitatea şi exprimarea
propriilor emoţii sunt esenţiale pentru această formă de
inteligenţă.
Foloseşte obiectul pentru a-i da vizitatorului ocazia să facă
legături cu viaţa sa.
9 Pune întrebări care îndeamnă la auto-reflecţie
9 Foloseşte activităţi care se pot face de unul singur
9 Lasă oamenii să folosească mijloace audio-vizuale
6. Inteligenţa logico-matematică
Abilitatea de a face calcule, curiozitatea şi capacitatea de a
rezolva probleme. Accentul se pune pe gândirea logică.
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9 Stimulează-i să rezolve o problemă
9 Ilustrează informaţiile cu statistici, tabele şi grafice
9 Foloseşte date cronologice
7. Inteligenţa inter-personală
Capacitatea şi motivaţia de a relaţiona cu mulţi oameni.
Accentul se pune pe comunicarea verbală şi abilităţile sociale.
Aici se include şi competenţa de a explica altora ceva.
9 Foloseşte obiectul ca punct de plecare pentru un dialog
sau o activitate socială
9 Gândeşte-te la o activitate care poate fi realizată cu
ajutorul altor oameni
9 Foloseşte texte şi alte materiale care îi stimulează pe
oameni să înceapă o conversaţie
9 Întreabă-i pe vizitatori despre experienţele personale
8. Inteligenţa spaţială
Cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a se orienta în spaţiu:
capacitatea de a estima distanţele, de a descifra hărţi, de a
vizualiza cum va arăta o încăpere după o reamenajare sau
renovare , etc..
9 Pune accentul pe frumuseţea sau lipsa de frumuseţe a
unui obiect, pe formă şi culoare
9 Utilizează imagini şi simboluri, tot în locul textelor
9 Fă astfel încât orientarea să fie simplă, cu ajutorul
hărţilor de exemplu; dă-le în prealabil explicaţii despre
traseul vizitei
9 Acordă atenţie luminii, dispunerii culorilor, designului
şi/ sau texturii obiectelor sau în săli
156
https://biblioteca-digitala.ro

9 Foloseşte activităţi precum puzzle-uri, hărţi geografice,
activităţi legate de hărţi sau de arhitectură
9 Foloseşte filme sau înregistrări video

D. Abraham Maslow, piramida lui Maslow
Conform lui Abraham H. Maslow, pentru a-ţi putea dezvolta o
personalitate sănătoasă şi a fi în stare să te auto-dezvolţi ca om
trebuie să-ţi satisfaci nişte nevoi fundamentale minime. El
clasifică aceste nevoi conform unei ierarhii, sub forma unei
piramide.
Ierarhia nevoilor arată astfel:
Nevoi fiziologice sau trupeşti, printre care se numără nevoia
de hrană, băutură şi dejecţie. În mod surprinzător, Maslow
include în această clasă şi sexul, precum şi alte elemente
corporale precum sportul şi confortul.
Nevoia de siguranţă şi securitate. Individul caută securitatea
într-un grup organizat. Acesta poate fi format, de exemplu, din
vecini, familie, sau mediul profesional. Exemple: casa, munca
şi relaţiile. Reacţia se găseşte în sistemul de asigurări sociale.
Nevoia de contact social, nevoia de prietenie, dragoste şi
relaţii sociale pozitive.
Nevoia de apreciere şi recunoaştere, care cresc competenţa şi
consideraţia în grupuri; importanţa de a căpăta un statut social.
Nevoia de auto-dezvoltare şi auto-actualizare este nevoia de
a-ţi dezvolta personalitatea şi posibilităţile de evoluţie
intelectuală.
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Această piramidă poate fi folosită şi în situaţia muzeelor. Toate
nevoile trebuie să fie satisfăcute, înainte ca vizitatorii să poată
fi deschişi la a învăţa ceva nou. Un exemplu este un tur ghidat
într-un muzeu.

9 Vizitatorii au posibilitatea să meargă la toaletă, să bea
sau să mănânce ceva înainte să înceapă turul ghidat
9 Vizitatorilor li se precizează clar unde se află, ce vor
face şi cât va dura
9 Ghidul trebuie să recunoască nevoile sociale ale
vizitatorilor, să creeze o atmosferă pozitiva; este
important să facă o mică glumă, să-i întrebe cum a fost
drumul până la muzeu
9 Ghidul trebuie să fie o adevărată gazdă, dorinţele şi
nevoile vizitatorilor primează. Participanţilor la turul
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ghidat li se acordă atenţie la nivel personal, observaţiile
şi întrebările acestora sunt luate în serios.
9 Abia când etapele anterioare au fost îndeplinite, grupul
va fi deschis la a învăţa ceva nou
Pe parcursul unei vizite ghidate este important să sondezi din
când în când dacă toate necesităţile sunt îndeplinite, acordând
atenţie în mod constant comportamentului grupului. Abia
atunci participanţii vor fi în stare să înveţe ceva nou. Dacă
observi că oameni încep să obosească, sau să-şi piardă atenţia,
fă o glumă sau spune ceva surprinzător. Adaptează-te mereu la
nevoile grupului tău. Concentrează-te asupra elevului.

E. E. Bales, piramida lui Bales
Bales ne arată în piramida sa din ce învăţăm cel mai mult. În
situaţiile educative tradiţionale, unde elevii doar ascultă, se
pare că se învaţă mai puţin decât în situaţiile în care se combină
mai multe funcţii.
Conform Piramidei învăţării a lui Bales, cantitatea materiei
reţinute după o activitate de învăţare arată astfel:
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Unele activităţi sunt mai eficiente decât altele. Învăţarea prin
activitate individuală pare să fie cea mai eficientă metodă.
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10. Programele interactive şi lucrul cu obiectele
Diana Timmer
Muzeele organizează din ce în ce mai multe expoziţii
interactive. Lecţiile la muzeu, workshop-urile, activităţile
speciale, precum şi expoziţiile interactive sunt mai apreciate
atunci când sunt interactive. Interactiv înseamnă că
participantul poate da un sens activităţii, are un aport propriu şi
primeşte o reacţie la activitatea sa. Se creează o interacţiune pe
care participantul o conduce el însuşi.
Acest mod de abordare este adoptat de multe muzee. Îndemnul
nu mai este „Urmaţi ghidul!”, ci întrebarea se pune acum:
„Ghidul ne urmăreşte?”. Cu alte cuvinte, ghidul sau însoţitorul
face un program adecvat? Ascultă dorinţele grupului său?
Răspunde el cerinţelor şi întrebărilor participanţilor? Face o
prezentare suficient de interactivă?
Educaţia
interactivă
implică
următoarele:
oferta
îndrumătorului, timp pentru discuţii, reacţii, exerciţii şi
feedback şi comentariile ulterioare ale însoţitorului de grup.
Această structură aste aplicabilă atât programelor pentru copii,
cât şi celor pentru adulţi.
Oferta este legată de ceea ce spune şi povesteşte ghidul. Este
important:
•
•
•
•

să aduci în discuţie contexte legate de experienţă
să te agăţi de experienţele şi interesele participanţilor
să pui întrebări autentice sau stimulante, întrebări
deschise la care nu trebuie să dai un răspuns direct
să atingi subiecte şi idei noi
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•

să aprofundezi semnificaţia lucrurilor cunoscute: pentru
aceasta, ghidul ia pulsul grupului

În intervalul de timp alocat discuţiilor şi reacţiilor, ghidul tace
şi are în vedere următoarele:
•
•
•

stimularea şi onorarea observaţiilor participanţilor:
ghidul joacă rol de mediator şi susţine procesul de grup
susţinerea subiectelor despre care se vorbeşte: ghidul
gândeşte împreună cu ei şi îi ajută la exprimarea
concluziilor
explicarea clară a exerciţiilor şi observarea grupului
pentru ca totul să fie clar, astfel încât participanţilor să
le fie clar ce au de făcut

Ultima componentă a educaţiei interactive este partea de
feedback şi comentariile.
Ghidul are de făcut următoarele:
• ajută la clarificarea unor lucruri
• verifică interpretările
• confirmă într-un mod pozitiv, atât verbal cât şi nonverbal
Cele trei componente ale educaţiei interactive numite mai sus
sunt interschimbabile, iar ghidul/ îndrumătorul urmăreşte
mereu care sunt necesităţile grupului, ce informaţie dă sau ar
trebui să dea. Un instrument util în elaborarea tururilor ghidate,
a lecţiilor la muzeu sau a proiectelor este acela de a pune
întrebarea potrivită la momentul potrivit. Întrebările exclusiv
legate de cunoştinţe nu fac o lecţie neapărat interactivă,
deoarece te ocupi în special de fapte. Întrebările legate de
modul de înţelegere şi întrebările aplicative oferă deja
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participanţilor mult mai multă libertate de a-şi arăta propria
personalitate, imaginaţia şi cunoştinţele.
TP
Cunoştinţe

CARACTERISTICĂ
Orientate
către
reţinerea
şi
reproducerea
informaţiilor faptice.
Întrebările de acest tip
sunt
în
general
potrivite pentru a fi
incluse într-o bază de
date sau o bancă de
întrebări.

SPECIFIC
Fapte
întâmplări
Enumerări

şi

Definiţii
Descrieri
Legături
factuale
Localizare

Înţelegere

Pentru
înţelegere
trebuie să discerni
informaţiile
şi
legăturile relevante şi
să le poţi reda cu
propriile cuvinte, să le
clarifici.

Selectare
rezumare
Clarificare

şi

Redare
cu
propriile cuvinte
Anticipaţie
Exemple
Explicare
Prezentare
linii mari

în

Descriere
Specificarea
diferenţelor şi
asemănărilor

EXEMPLU
Când a fost ….?
Cine au fost
copiii lui…..?
Ce
înţelegem
prin …?
Cum
funcţionează
…?
Cine a fost … şi
ce a însemnat el
pentru…?
Unde se află
oraşul Kiev?
Ce factori au
influenţat ….
Care a fost
cauza …
Povestiţi cum
…
Ce
s-ar
întâmpla dacă
…
Numiţi un….
Ce vrea să
spună …prin…
Cum a luat
naştere oraşul
Kiev?
Ce este …?
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Aplicare

Aici este vorba despre
folosirea materiei întro situaţie nouă, pentru
rezolvarea
unei
probleme.
Întrebările de acest tip
nu prea sunt potrivite
pentru a fi incluse întro bază de date, parţial
şi pentru că nu au un
răspuns univoc.

Elaborarea,
întocmirea unui
plan
Propunere
de
soluţii
Să se arate că

Gândiţi-vă la un
plan pentru …
Cum rezolvaţi
următoarea
problemă?
Demonstraţi că
…

Să se arate cum
Folosirea
cunoştinţelor
într-o situaţie

Este esenţială pregătirea ghizilor şi profesorilor din muzeu
pentru realizarea de lecţii interactive, tururi ghidate şu
programe. În general, ghizii sunt oameni cărora le place să
povestească şi care se şi pricep foarte bine să o facă. Totuşi,
vizitatorii nu vin pentru ghid, vin pentru muzeu şi pentru ei
înşişi.
De aceea ghizii trebuie să-şi impună un alt rol. Nu ei sunt în
centrul atenţiei, ei au rolul de a face grupului un serviciu.
Abordarea interactivă este într-adevăr foarte apreciată de
public.
Mai jos vă sunt prezentate idei pentru scurte activităţi
interactive pentru copii de vârste mici. Acestea pot fi inserate
în tururi sau lecţii într-un muzeu (de artă):
4-5 ani

Foloseşte-te de lumea basmelor în care trăiesc
copiii mici, distribuie-le pelerine colorate şi
pune-i pe copii să caute în tablouri culoarea
pelerinelor lor.
Vorbeşte-le despre culori, ce culori sunt vesele,
care este culoarea lor preferată?
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5-6 ani

Vorbeşte-le, pornind de la picturi, despre
contraste: acelaşi - diferit: întuneric – lumină;
mic – mare; rotund – rectangular; deschis –
deschis
Agaţă pe spatele unui copil o ilustraţie a unuia
dintre tablourile din sala în care se găseşte
grupul. Copilul va pune întrebări despre cum
arată tabloul, pentru a descoperi ce ilustraţie e
pe spatele său.

6-8 ani

Vorbeşte-le despre forme: oval, pătrat, cerc şi
alte forme geometrice şi pune-i să regăsească
aceste forme în picturi.
Bagă un obiect într-o geantă sau într-o sacoşă şi
pune-i pe copii să-l pipăie şi să-l deseneze şi,
după ce toată lumea a terminat, vor vedea cum
arată obiectul în realitate.
Dă-le copiilor să vadă diverse materiale precum
pânza, mătasea, etc.…Pune-i să caute aceste
materiale în picturile din sală.

7-9 ani

În căutarea detaliilor: dă-le un mic detaliu dintrun obiect, pe care să-l caute în sală.
Ghidul vorbeşte despre un obiect sau despre o
pictura din sală: despre ce obiect este vorba?
Organizează un concurs cu întrebări între două
grupuri despre obiectul care tocmai a fost
discutat.
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Ascultă un fragment muzical şi desenează-i
ritmul.
Compune muzică pornind de la un tablou, bate
ritmul.
10-12 ani

Discută despre tehnici artistice: sculptură în
lemn, gravură, stampă, etc. şi fă exerciţii de
recunoaştere.
Uită-te la un tablou: ce sunete se potrivesc?

Observaţii generale:
9 Pune-i pe copii să fie jurnalişti. Fiecare tablou şi fiecare
obiect are o poveste. Pune-i să scrie/ să spună povestea
ca un paparazzo.
9 Foloseşte o marionetă pentru copiii mici, pentru a da
poveştii o dimensiune în plus.
9 Pune-i pe copii să caute animale în tablouri şi să spună
cum se simte blana lor, ce zgomote fac
9 Fă un puzzle după o pictură şi împarte-i pe copii să
compună jocul de puzzle cât mai repede, având ca
model pictura adevărată (uita-te bine!)
9 Foloseşte replici după obiecte, astfel încât vizitatorii să
poată simţi cât de grele sunt obiectele şi să se poată
imagina în anumite situaţii
9 Lângă un tablou în care se vede o piesă vestimentară,
aşează o replică a acesteia, pentru ca vizitatorii să o
poată proba
9 Joc cu proverbe: descoperă de unde vin anumite
proverbe
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Lucrul cu obiectele, exerciţii practice în muzeu şi la şcoală
În muzeele noastre, exponatele sunt în centrul atenţiei. Ele
sunt studiate, admirate, discutate, adesea ignorate pentru că
oamenilor nu li se par frumoase, dar şi fiindcă unele obiecte îşi
divulgă informaţiile mai greu decât altele. Un obiect cu funcţie
necunoscută devine mai degrabă nepopular decât unul pe care
vizitatorul îl (re)cunoaşte din trecut, din propria lui casă sau
dintr-o carte. Un astfel de obiect îi trezeşte emoţii vizitatorului
şi rămân în memorie.
În general, un vizitator de muzeu este confruntat cu multe
obiecte pe care nu le cunoaşte şi pe care nu şi le va aminti bine
deoarece nu le (re)cunoaşte şi nu deţine vocabularul care să le
cuprindă. De aceea informaţiile corecte sunt indispensabile.
Sub formă de text şi imagine se poate face încercarea de
traducere către vizitator. Informaţiile trebuie să corespundă
însă unor reguli pentru a fi eficiente şi sunt, în mod ideal,
orientate către vizitatori cu backgrounduri diferite. În acest
mod îi facem pe vizitatorii noştri să cunoască şi să se
familiarizeze cu obiectele muzeale.
Acest capitol prezintă o serie de modalităţi prin care le putem
oferi vizitatorilor noştri informaţii suplimentare despre
exponate. Este vorba despre o calitate unică pe care o posedă
muzeele şi de care se pot folosi, şi anume o enormă bogăţie de
obiecte adevărate, autentice pe care le poţi utiliza, prezerva şi
studia. Vizitatorii apreciază în mod deosebit dacă pot atinge
obiecte adevărate în timpul unei vizite la muzeu. Din ce în ce
mai multe muzee lucrează cu obiecte „hands-on” care sunt
folosite în activităţile muzeale. Astfel, vizitatorul are parte de o
experienţă în plus, îşi foloseşte mai multe simţuri şi învaţă
făcând ceva, într-un mod plăcut.
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Acest mod de lucru poate fi aplicat şi la şcoli, pentru pregătirea
unei vizite la muzeu sau în organizarea unei activităţi speciale
pentru public. Prin exerciţiile de „lucru cu obiecte”,
vizitatorului i se face nu numai o pregătire pentru a ştii cum să
privească obiectele, dar şi vizita la muzeu devine mai
atrăgătoare.
Exerciţii
În cele ce urmează vor fi prezentate exerciţii cu care educatorii
şi vizitatorii se pot apuca de lucru (pe parcursul vizitelor
ghidate sau al lecţiilor).
¾ Un sac de gunoi sau un geamantan uitat, plină cu
obiecte; deduceţi
Educatorul pregăteşte un sac/ geantă sau o valiză plin cu
obiecte de uz cotidian şi dă grupului sarcina de a scoate
obiectele din bagaj unul câte unul. La fiecare obiect se pune
întrebarea: ce ne poate spune acest obiect despre proprietarul
genţii sau valizei. Reluând şi discutând astfel la fiecare obiect
despre posibilele semnificaţii ale obiectelor, se lucrează la un
profil al proprietarului bagajului. Scopul este conştientizarea
faptului că obiectele, fără a avea grai, pot divulga informaţii şi
că obiectele relaţionate într-un grup ne pot spune şi mai multe.
¾ Cincizeci de întrebări; analizaţi obiectele
În acest exerciţiu este important să faci experimentul de a te
gândi la cât mai multe întrebări pe care le poţi pune despre un
obiect.
Unui grup i se arată un obiect, al cărei funcţie nu este clară în
mod direct. Pune-i pe cei prezenţi să se aşeze în cerc şi fiecare
să pună câte o întrebare despre obiect. Răspunsul nu este
important şi nici nu se va da. Importante sunt întrebările. De
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exemplu: de ce este negru, a aparţinut unui bărbat sau unei
femei, este mai vechi de 100 de ani, a fost un obiect costisitor,
ş.a.m.d.. Întrebarea: „este o geantă?” nu este bună; aceasta este
o întrebare orientată spre a ghici funcţia obiectului. A pune
întrebări în mod spontan este foarte instructiv. Uneori pot fi
puse 50 de întrebări sau chiar mai multe.
¾ Vizualizarea obiectelor
Un obiect de uz cotidian este ascuns să nu fie văzut de grup.
Un singur participant poate să îl vadă şi poate răspunde
întrebărilor numai cu „da” sau „nu”. Grupul trebuie să încerce
să găsească denumirea obiectului prin cât mai puţine întrebări.
¾ Reţineţi obiecte şi apoi desenaţi-le din memorie
A privi un obiect este o întreagă artă, însă a-l privi astfel încât
obiectul să-şi divulge informaţiile este şi mai greu. Vizitatorul
obişnuit nu are pregătirea de a privi astfel.
Un exerciţiu amuzant este acela de a arăta un obiect unui grup
pentru 30 de secunde. Apoi ascundeţi obiectul şi cereţi-le
cursanţilor să-l deseneze din memorie. Este important să alegi
un obiect pe care să prezinte diverse forme şi care să fie
ornamentat. Un obiect necunoscut grupului este chiar foarte
amuzant. Dacă este un obiect cunoscut, oamenii îl desenează
mai degrabă din amintirile lor, ceea ce face ca exerciţiul să fie
mai puţin captivant sau amuzant. O reproducere a unei picturi
bogate în reprezentări este, de asemenea, foarte potrivită.
Activitate specială, obiecte sub lupă
Obiectele povestesc adesea o mulţime de lucruri fără să
grăiască. Putem extrage multe informaţii despre obiecte punând
întrebările potrivite. Chiar şi un obiect foarte banal poate
dezvălui foarte multe informaţii.
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Gândiţi-vă, de exemplu, la un scaun anume. Este un scaun
simplu? De ce? De ce nu? Din ce este făcut? De unde ştii? De
ce a fost ales acest material? A ce miroase scaunul? Ce îţi
spune acest miros? A fost reparat vreodată? Cum? De ce? Este
curat? Cine îl curăţă? Cu ce? Este ornamentat? Se potriveşte cu
ceva din cameră? Este singurul scaun din acea cameră sau mai
sunt şi altele? Cine a cumpărat scaunul? De unde provine el?
De ce a fost ales acest scaun? Este la fel ca celelalte scaune din
cameră sau diferă? Scaunele mai sunt folosite şi la altceva?
Cum arată partea de dedesubt a scaunului? Acest lucru schimbă
cu ceva celelalte răspunsuri?
Astfel mai există încă multe alte întrebări la care ne putem
gândi. Ceea ce vrem să arătam este câte întrebări poate ridica
un obiect absolut banal. Răspunsurile pot spune ceva despre
societate, despre gusturi, preferinţe, estetică, nivelul de
meşteşug, standardul de viaţă sau cunoştinţele tehnologice.
A privi, a atinge şi a studia sunt primii paşi în analiza unui
obiect. De aici decurg tot felul de întrebări care pot fi
subdivizate în diverse grupe. Unele întrebări despre scaun
aveau legătură, de exemplu, cu percepţia senzorială asupra
obiectului, altele se refereau la caracterul fizic, altele se
refereau la design şi ornamentaţie şi alte întrebări erau despre
oamenii care foloseau obiectul.
O ordonare a diverselor aspecte ale unui obiect arată astfel:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Caracteristici fizice
Construcţie şi tehnică
Funcţie
Design
Provenienţă şi vechime
Valoare
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11. Prezentări interactive
Anneke van de Kieft
În cartea de faţă vorbim, printre altele, despre diversele
preferinţe de a învăţa ceva. Un vizitator vrea să înveţe ceva
citind informaţii, un altul vrea să facă ceva, un al treilea doreşte
să parcurgă un traseu scurt prin muzeu, iar al patrulea vine la
muzeu pentru a se pierde în visare şi pentru a fi în altă lume.
Ce ar vrea să ştie aceste patru tipuri diferite de vizitatori despre
un scaun anume?
Ce vrea să ştie visătorul?
•
•

Al cui a fost scaunul? Al unei persoane cunoscute?
Ce poveşti ar putea spune scaunul acesta dacă ar putea
să vorbească?
• Scaunul acesta a fost vreodată reprezentat în vreun
tablou?
• Cum ar arăta scaunul dacă ar fi făcut din alt material
sau dacă ar avea altă culoare?
• Cum s-ar potrivi scaunul acesta la mine acasă?
• Scaunul a fost creat de un artist cunoscut?
Ce vrea să ştie omul de acţiune?
•
•
•
•
•
•

Scaunul este făcut manual sau fabricat mecanic?
Cum este construit scaunul?
Există vreo schiţă a scaunului? Aş putea să fac şi eu
unul la fel?
Cum îţi poţi da seama dacă scaunul a fost vreodată
restaurat?
Din ce material este făcut scaunul?
Oare se stă confortabil pe acest scaun?
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Ce vrea să ştie omul de decizie?
•
•
•
•
•

Scaunul corespunde cerinţelor pentru care a fost făcut,
şi anume de a şedea pe el?
Este un scaun pe care să stai la lucru, pe care să te
relaxezi sau un scaun de stat la masă?
Cât valorează acest scaun acum? Cât valora atunci când
a fost vândut prima oară?
Acest scaun se poate tapiţa din nou?
Oare scaunul este reglabil în diverse poziţii?

Ce vrea să ştie gânditorul?
• Ce s-a schimbat la acest scaun în decursul timpului?
• Acest scaun se întâlneşte în toate culturile?
• Acest scaun face parte dintr-un stil caracteristic unei
perioade anume?
• Este un scaun original sau este o replică?
• De unde provine acest scaun la origine?
• Care este esenţa noţiunii de scaun? Căror condiţii
trebuie să corespundă un scaun ca să putem vorbi
despre un scaun?
Într-un muzeu, dacă dorim să venim în întâmpinarea dorinţelor
vizitatorilor de diverse tipuri, este important să ţinem cont şi de
aceste lucruri în modul de prezentare a expoziţiilor. În acest
context, o expoziţie nu constă numai în vitrine cu obiecte şi o
plăcuţă cu text, prezentarea trebuind să fie variată. În Statele
Unite şi în Anglia se vorbeşte despre „interactive
presentations” sau „hands-on presentations”: expoziţii cu
activităţi pentru copii şi/ sau adulţi. Vizitatorilor le face plăcere
să-şi poată folosi toate simţurile: să privească, să asculte, să
guste, să miroasă, să atingă. Prezentările hands-on pot fi foarte
sofisticate din punct de vedere tehnic, complicate şi
costisitoare, dar pot fi realizate şi foarte simplu. Unele muzee
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amenajează spaţii speciale pentru descoperiri, cu tot felul de
activităţi, alte muzee un traseu de activităţi prin întreaga
expoziţie. Din studiile efectuate de către Muzeul de Istorie al
oraşului Amsterdam a reieşit că aceste activităţi sunt foarte
apreciate de către public. Chiar dacă activităţile se adresau în
mod special copiilor, şi adulţii apreciau foarte mult prezentările
interactive. Probabil că este comparabil cu o carte bună pentru
copii. Este scrisă pentru copii, dar o citesc şi adulţii cu plăcere.
Exemple de prezentări interactive
Stimulaţi vizitatorii să reflecteze
¾ Li se oferă texte sub formă de întrebări şi răspunsuri.
Ca posibilitate suplimentară: puneţi o întrebare pe o
tăbliţă cu text şi daţi răspunsul pe verso. Astfel,
vizitatorii pot fi invitaţi să se gândească dacă ştiu
răspunsul.
¾ Invitaţi oamenii să-şi exprime opinia despre o afirmaţie.
Ei îşi pot scrie răspunsurile pe o hârtiuţă pe care să o
fixeze pe un perete.
¾ Invită-i pe vizitatori să se gândească şi ei: noi nu
cunoaştem răspunsul, dvs. îl cunoaşteţi?
¾ Puneţi diferite puncte de vedere unul lângă altul: opinia
unui conservator, a unui fotograf, a unui vizitator
¾ Dulăpioare surpriză cu sertare şi uşiţe. În spatele
fiecărei uşiţe şi în fiecare sertăraş se poate descoperi un
obiect deosebit, bizar, necunoscut sau frumos. Invitaţi-i
pe vizitatori să ghicească ce se găseşte în spatele
fiecărei uşiţe.
¾ Oferiţi informaţii sub forma comentariilor vorbite,
citate ale oamenilor din trecut, sunete din trecut,
muzică.
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Ce funcţie are, cum este construit?
¾ Oferiţi-le vizitatorilor o copie a unei piese de mobilier
desfăcute în componente, de exemplu un scaun.
Vizitatorii pot încerca să monteze scaunul şi astfel să
descopere cum e construit.
¾ Daţi-le ocazia să facă un model pe un război de ţesut
¾ Daţi-le vizitatorilor o replică a unei armuri sau a unei
cămăşi de zale în mărime naturală şi cu aceeaşi greutate
precum cele originale. Cei care le vor proba vor
experimenta efectiv cât de grea era o astfel de armură.
Observaţi îndeaproape
¾ Microscop sau o lupă puternică pentru a observa foarte
îndeaproape: insecte, stofe, lemn.
¾ Prezentaţi obiecte din diverse materiale astfel încât
vizitatorii să poată simţi diferenţa ca fiind: rece/ cald,
neted/ aspru, gros/ subţire, uşor/ greu.
¾ Un scurt filmuleţ despre cum funcţionează ceva:
diverse piese ale unui costum, tehnica din spatele unui
pocal de argint, modul de funcţionare a unei încuietori
deosebite, etc.
Jocuri
¾ Pune-ţi în diverse locuri ştampile cu care copii pot
ştampila nişte foi de hârtie
¾ Copiilor de vârste mici le place să apese pe un buton şi
să audă un sunet amuzant. De exemplu un sunet
provenit de la un animal, un sunet din trecut, un
instrument muzical, un cântecel cunoscut
¾ Instalaţi un decor frumos într-un colţ, unde oamenii pot
sta în faţa lui şi îşi pot face fotografii
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¾ Jocuri cu rezolvări: aşezaţi obiectele într-o anumită
ordine, căutaţi diferenţele, etc.
¾ Sticluţe mirositoare: cum miros anumite condimente,
anumite esenţe lemnoase, parfumuri.
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12. Textele în muzeu
Anneke van de Kieft
Muzeul Insel Hombroich din Holzheim (Germania) este un
muzeu minunat în care arta şi natura sunt îmbinate în mod
indisociabil. Pe teren se găsesc diverse pavilioane
expoziţionale în care vizitatorul curios intră şi se cufundă într-o
altă lume. Opere de artă modernă din diverse perioade şi culturi
sunt confruntate fără explicaţii. Nu există informaţii despre
operele de artă. Muzeul vrea să îi ofere vizitatorului o
experienţă intuitivă, fără să fie distras de informaţii despre
artişti şi operele lor.
Din studiile existente, ştim că mulţi vizitatori preferă totuşi să
aibă informaţii într-un muzeu. În primul rând vor să ştie de ce a
fost aleasă tocmai acest tablou pentru a fi prezentat în această
expoziţie. Dar vor să ştie şi ce văd într-un tablou sau ce obiect
reprezintă acesta. Şi, de fapt, toată lumea vrea să ştie care este
valoarea financiară a unei picturi sau a unui obiect, dar muzeele
nu doresc în general să dezvăluie acest lucru.
Este o mare diferenţă între a citi acasă aşezat în fotoliu şi a citi
stând în picioare într-un muzeu. Acasă iei cartea care-ţi place,
în momentul în care vrei tu, şi citeşti mai departe povestea.
Povestea are un început, un cuprins şi o încheiere. Poţi
întrerupe lectura şi o poţi relua într-un alt moment.
Într-un muzeu situaţia este alta. Majoritatea vizitatorilor vin
doar o singură dată la o expoziţie. În timpul acestei vizite se
întâmplă tot felul de lucruri. Oamenii trec dintr-o sală în alta,
atenţia le e distrasă de diverse obiecte, între timp mai vorbesc
cu copiii, cum să mai citeşti şi un text! Pe scurt, nivelul de
concentrare într-un muzeu este mult mai scăzut decât acasă în
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fotoliu. Acest lucru are consecinţe pentru informaţiile dintr-un
muzeu. Oamenii nu citesc toate textele, deci nu poţi face întrun text referiri la alt text. Mai departe, studiile arată că oamenii
nu citesc întregul text, deci este util să poziţionezi informaţiile
mai importante în partea de sus. Astfel există diverse reguli
care cresc nivelul de lizibilitate al textelor, inclusiv lizibilitatea
fizică.
Iată câteva recomandări:
Structura
Între timp, în Olanda se practică divizarea textelor pe diverse
funcţii.
În textul introductiv, muzeul prezintă scopul şi conţinutul
expoziţiei. În multe cazuri, o expoziţie va fi structurată pe mai
multe teme.
Vizitatorului îi poate fi utilă o expunere pe scurt a diverselor
teme într-un text de prezentare a temelor. Pe lângă acestea mai
există şi textele explicative despre obiecte. Acestea pot fi foarte
scurte, enunţând uneori numai titlul, artistul şi anul. Mulţi
vizitatori apreciază tocmai aceste texte ca fiind o sursă
importantă de informare. Ei vor să ştie ce reprezintă tabloul sau
obiectul, de ce este atât de special, de ce se regăseşte în această
expoziţie şi vor să audă povestea din spatele obiectului. Aceste
textele sunt dificil de scris. Un conservator este adesea tentat să
scrie cât mai mult din cunoştinţele sale, însă vizitatorii sunt
uneori interesaţi de cu totul alte lucruri decât îşi poate imagina
conservatorul. Poate fi foarte util să se scrie mai multe texte
diferite pentru un singur obiect şi să se prezinte diverşilor
vizitatori. Oare ce text vor prefera ei?
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Stil
„Este ca şi cum ai putea atinge această minunată rochie de
catifea. Atât de frumos a pictat acest pictor faimos materialul.”
Acest text este foarte subiectiv. În mod evident, autorul acestui
text consideră că rochia a fost pictată minunat, dar aşa este şi
din punct de vedere obiectiv? Bine înţeles, ideea nu este ca
angajaţii muzeului să-şi dea cu părerea în toate textele din
muzeu, însă, ca o variaţie, acest lucru îi poate ajuta pe vizitatori
să se uite cu mai mare atenţie la rochie.
Varierea stilului este o chestiune care merită a fi luată în
considerare. Iată câteva exemple:
•
•
•
•
•
•
•

Texte neutre obiective
Texte subiective în care autorul textului lasă să se vadă
părerea sa
Texte despre persoane, în care sunt integrate citate
Texte poetice sau umoristice
Texte care ridică întrebări în loc să dea răspunsuri
Texte provocatoare sau incitante care trezesc reacţii
Texte speciale pentru copii: narative şi simple

În toate cazurile este important să scrieţi texte uşor lizibile.
Propoziţiile nu trebuie să fie prea lungi, frazele cu multe
propoziţii subordonate sunt greu de urmărit într-o expoziţie.
Textele nu trebuie să fie prea lungi, de preferinţă nu mai mult
de 200/ 250 de cuvinte. Dacă într-un text trebuie introduşi
termeni complicaţi, explicaţi-i.
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Formă şi design
În mod tradiţional, textele despre obiecte se pun lângă sau sub
respectivele obiecte. În general nu există inconveniente, dar
uneori se poate vedea că umbra ramei unui tablou cade exact pe
text, ceea ce face ca textul să fie greu de citit. Există mai mulţi
factori determinanţi pentru lizibilitatea unui text:
•
•

•

•
•
•

Mărimea unei litere sau fontul. Cu cât e mai puţină
lumină, cu atât literele trebuie să fie mai mari
Culoarea textelor. Un text scris cu litere negre pe fond
alb este, pentru mulţi oameni, mai plăcut de citit decât
unul cu litere albe pe fond negru. Unele combinaţii de
culori sunt mai uşor lizibile decât altele. Ţineţi cont şi
de daltonişti. Mulţi daltonişti percep un contrast prea
mic între verde şi roşu.
Folosiţi alineate şi rânduri libere. Astfel, textele nu vor
mai părea atât de stufoase. Vizitatorii mai degrabă sar
peste un text lung fără spaţii între rânduri decât peste un
text mai scurt împărţit pe diverse alineate.
Subtitluri. Poate fi o idee bună să împărţiţi un text mai
lung în diverse paragrafe precedate de câte un subtitlu.
Veţi obţine un text puţin mai aerisit.
Nu faceţi coloana cu text prea lată. Aproximativ 45 de
semne pe rând este ideal.
Lăsaţi spaţiu în stânga şi/ sau în dreapta textului. Testaţi
diverse texte pe vizitatori: unul aliniat în ambele părţi şi
unul aliniat în stânga şi nealiniat în partea dreapta. Pe
care îl vor găsi cititorii mai uşor de citit?

Pentru designul textelor există multe posibilităţi. Poate că
pentru anumite expoziţii este o idee mai bună să oferiţi
vizitatorilor o broşură cu texte în locul plăcuţelor cu texte.
Broşurile pot fi oferite gratis sau pot fi împrumutate. Informaţii
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în plus pot fi oferite în forma unor texte plastifiate tari, care să
se găsească în sală într-o cutie specială.
Cu câţiva ani în urmă s-a făcut un studiu pe marginea
lizibilităţii textelor. Subiecţii puteau alege între:
A. Un text obiectiv descriptiv
B. Un text subiectiv descriptiv
C. Un text obiectiv ne-descriptiv
D. Un text subiectiv ne-descriptiv
A reieşit că mulţi vizitatori aveau o preferinţă pentru textele nedescriptive.
Exemplu:
Vedere panoramică asupra Amsterdamului, de Cornelis
Anthonisz, pictată în 1538
A. Text obiectiv descriptiv:
Cea mai veche hartă cunoscută a Amsterdamului oferă o
perspectivă dintr-un punct situat la înălţime. Putem vedea
portul, casele, râul Amstel şi Dam-ul. Harta este pictată de la
nord către sud, etc..
B. Text subiectiv descriptiv:
Cea mai veche hartă cunoscută oferă o vedere foarte specială.
Cornelis Anthonisz trebuie să se fi urcat în toate turnurile
pentru a putea picta acest tablou. Pictorul şi-a ales o poziţie
foarte neobişnuită: de la nord către sud. Portul de unde navigau
multe vase capătă astfel un accent şi mai mare decât partea de
sud a oraşului, etc..
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C. Text obiectiv ne-descriptiv:
Hărţile bune erau rare în secolul al 16-lea. Pictorii trebuia să
dispună de cunoştinţe de măsurători şi de trigonometrie. În
plus, trebuia să se urce în turnuri pentru a stabili distanţele de
acolo. Această pictură este un fel de combinaţie între o hartă şi
o vedere a oraşului etc..
D. Text subiectiv ne-descriptiv
În zilele noastre, o hartă exactă nu este complicat de realizat.
Zburăm cu elicopterul şi vedem peisajul derulându-se sub
privirile noastre. De ce mijloace dispunea însă un pictor din
secolul al 16-lea? Probabil Cornelis Anthonisz a ales o
combinaţie de măsurare simplă şi măsurare trigonometrică şi în
funcţie de distanţele din diferitele turnuri etc..
Roluri
În multe muzee, textele sunt scrise de angajaţii care cunosc, la
nivelul conţinutului, cele mai multe lucruri despre un subiect
sau un obiect. În multe cazuri, aceştia sunt conservatorii. În
Olanda, acest lucru a început să se schimbe. Sunt din ce în ce
mai multe muzee în care conservatorul furnizează informaţia,
iar educatorul scrie sau redactează textul. Există şi muzee unde
educatorul scrie textele în colaborare cu conservatorul. La
Muzeul de Istorie al Amsterdamului conservatorii/ realizatorii
expoziţiilor sunt cei care scriu textele. Departamentul educativ,
în rolul de „avocat al publicului”, citeşte textele cu ochii
publicului şi face comentarii asupra unor aspecte cum ar fi
inteligibilitatea textului, folosirea unor termeni complicaţi, etc..
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13. Studii despre vizitatori
Anneke van de Kieft
Ce părere au vizitatorii despre muzeu?
Orice muzeu are sarcina de a avea grijă de colecţie, unde este
posibil să achiziţioneze noi obiecte de colecţie, să facă
cercetare şi să îşi prezinte frumos colecţia. Elaborarea
expoziţiilor şi a activităţilor educative sunt componente
importante ale politicii muzeale. Cunoaştem noi însă suficient
despre ce crede vizitatorul despre muzeu, despre expoziţii şi
despre activităţile conexe? Cu cât un muzeu ştie mai multe
lucruri despre vizitatorii săi, cu atât poate răspunde mai bine
dorinţelor acestora. Foarte important este, de asemenea, să se
facă studii pe această temă cu regularitate. În ultimii ani au
apărut în Olanda multe companii de cercetare de piaţă care vor
să facă acest lucru pentru muzee. Acestea discută cu vizitatorii,
compun chestionare, întocmesc rapoarte şi în final le prezintă
beneficiarilor. Serviciile acestor companii sunt costisitoare, dar
este posibil să realizezi studii referitoare la public şi cu
mijloace mai simple.
Cartea de oaspeţi
Nu este un efort prea mare să puneţi la ieşirea din muzeu un
registru sau un caiet în care vizitatorii să-şi poată nota
comentariile. Sunt mulţi vizitatori care se folosesc de cartea de
oaspeţi şi uneori scriu pe larg despre impresiile lor despre
muzeu. Este bine să vă daţi seama că tocmai vizitatorii care
sunt foarte entuziasmaţi sau, dimpotrivă, foarte nemulţumiţi de
vizita lor sunt aceia care îşi scriu părerea în cartea de oaspeţi.
Din majoritatea vizitatorilor, cei care au fost mulţumiţi şi atât,
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vor fi mai puţini cei care vor scrie ceva în cartea de oaspeţi.
Consultaţi des acest registru şi faceţi un rezumat al celor mai
frecvente observaţii. Dacă apar multe comentarii referitoare la
lipsa scaunelor în muzeu, poate că ar fi timpul să găsiţi o
soluţie pentru asta. Pentru a structura mai bine lucrurile, puteţi
folosi şi nişte formulare pre-tipărite, pe care să le puneţi lângă
registru, într-o mapă. O carte de oaspeţi şi un formular pretipărit oferă mai multe posibilităţi de a colecta date statistice.
Un astfel de formular ar putea conţine următoarele rubrici:






Împreună cu câte persoană aţi venit să vizitaţi muzeul?
Ce vârstă aveţi?
Care sunt impresiile dvs. despre expoziţie?
Aveţi observaţii sau sugestii?
Ce notă aţi acorda muzeului, între 1 şi 10?

Sondaje
Chestionarele sau sondajele se pot face în multe forme. Scopul
unui chestionar este acela de a colecta cât mai multe date, care
apoi să fie prelucrate într-un raport obiectiv. Chestionarele pot
conţine întrebări închise, la care se poate răspunde numai cu da
sau nu, sau întrebări unde vizitatorii îşi pot exprima părerea în
forma unui răspuns deschis. Chestionarele deschise sunt mai
greu de prelucrat. Totuşi, acele răspunsuri pot fi foarte
importante.
La alcătuirea unui chestionar este important să aveţi în vedere
scopul acestuia. Muzeul vrea să ştie mai multe despre
backgroundul vizitatorilor (de unde sunt, ce vârste au, au mai
vizitat acest muzeu), sau vrea să adune mai multe informaţii
despre cât de primitor este muzeul pentru clienţi (aţi fost tratat
185
https://biblioteca-digitala.ro

cu amabilitate, v-a fost uşor să vă orientaţi, toaletele au fost
curate). Alt muzeu va vrea să ştie mai multe despre calitatea
expoziţiei (ce impresie v-au făcut exponatele, informaţiile,
designul, îndrumarea). Aveţi mai jos un exemplu al unui sondaj
general. Se pot scoate întrebări sau se pot adăuga foarte uşor.
exemplu de întrebare deschisă: ce impresie v-a făcut expoziţia?
Exemplu de întrebare închisă: alegeţi una dintre următoarele
caracterizări: expoziţia mi s-a părut superbă, interesantă,
destul de interesantă, nu prea captivantă, foarte proastă.
Chestionar general
Date personale:






Sunteţi femeie sau bărbat?
Ce vârstă aveţi?
În ce localitate domiciliaţi?
Împreună cu câte persoane vizitaţi muzeul?
Care este motivul vizitei dvs.: o expoziţie specială, pur
şi simplu ca să mă destind, alte motive, şi anume

Întrebări despre muzeu:
 Aţi fost mulţumit de primirea în muzeu? Da foarte
mulţumit, destul de mulţumit, nu
 Cum vi se pare muzeul? Daţi-i o notă de la 1 la 10
 Cum vi se pare organizată orientarea cu indicatoare/
semnalizarea traseului în muzeu? Totul e uşor de găsit,
am avut câteva dificultăţi cu traseul, mi-a fost foarte
greu să mă orientez.
 Vă veţi aminti cu plăcere de vizita la muzeu? Da, nu,
încă nu ştiu.
 Ce v-a surprins cel mai mult la muzeu?

186
https://biblioteca-digitala.ro

 Muzeul oferă suficiente informaţii despre exponate?
Da, foarte bine, suficiente informaţii, nu prea ştiu, sunt
prea puţine informaţii
 Cum vi s-a părut calitatea informaţiilor?
 Aţi fost mulţumit de sortimentele oferite de magazinul
muzeului? V-a lipsit ceva?
 Aveţi de gând să reveniţi vreodată?
 Dacă doriţi să fiţi la curent cu activităţile noastre, vă
rugăm să notaţi aici numele dvs., adresa şi adresa de email.
După ce a terminat de completat chestionarul, îi puteţi oferi
vizitatorului o mică atenţie: o vedere ilustrată, un bilet de
intrare gratuit pentru data următoare.
Focus-grup
Multe muzee implică un mic grup de vizitatori în conceperea
expoziţiilor sau la evaluarea unei expoziţii sau a unui proiect
educaţional. Există multe posibilităţi de a afla părerea
vizitatorilor. Forma unei discuţii poate fi foarte funcţională.
Invitaţi câţiva oameni la o discuţie. Când vreţi să evaluaţi o
expoziţie, trebuie să încercaţi să invitaţi oameni foarte diferiţi
care au văzut deja expoziţia. Sau găsiţi nişte oameni pe care îi
rugaţi în mod expres să vadă expoziţia înainte de discuţie. Le
puteţi cere să fie atenţi la anumite lucruri în timpul vizitei, sau
dimpotrivă, să nu le spuneţi nimic, pentru a nu-i influenţa.
Cereţi unui animator experimentat, preferabil din afara
muzeului, pentru a putea rămâne cât mai obiectiv, să conducă
discuţia. Gândiţi-vă dinainte împreună cu ceilalţi colegi la ce
întrebări se vor pune. Asiguraţi-vă că cineva îşi notează cele
discutate sau înregistraţi conversaţia cu ajutorul unui microfon
sau unei camere video. Discuţia va dura o oră şi jumătate, până
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la două ore. Este important ca toată lumea să se simtă în largul
său şi ca fiecare să aibă ocazia să-şi exprime opiniile. Oferiţi-le
ceai şi cafea şi fursecuri, pentru a le da sentimentul că sunt
musafiri la muzeu. Fiţi foarte atenţi la semnalele non verbale;
sunt oameni cărora le face plăcere să vorbească, iar alţii din
grup sunt mai timizi. O mică discuţie în contradictoriu poate
avea un efect pozitiv asupra conversaţiei, însă ideea de bază
este ca oamenii să-şi exprime părerile. Este mai bine ca
discuţiile foarte aprinse să fie întrerupte.
Observaţii
Îi puteţi chestiona pe vizitatori în legătură cu părerile lor, ce fac
în ei de fapt într-un muzeu? Se uita la toate exponatele, există
unele exponate care atrag mai mult atenţia? Se citesc textele, se
citesc oare în întregime? Vizitatorii reuşesc să urmeze traseul
sau anumite săli trec mereu neobservate? Vorbesc între ei şi,
dacă da, despre ce vorbesc? Cât durează vizita lor?
Poate fi foarte instructiv să observi din când în când ce fac
vizitatorii. Puteţi urmări un vizitator pe tot parcursul vizitei sale
sau îi puteţi observa un timp pe toţi vizitatorii într-o singură
sală. Probabil va reieşi că vizitatorii utilizează un muzeu întrun alt mod decât cred conservatorii şi alţi membri ai
personalului. Din observaţii va reieşi, poate, că mulţi oameni
au dificultăţi în a se orienta. Sau se va vedea că textele postate
într-un loc nefavorabil sau cele mai slab luminate nu sunt citite.
Pe de altă parte, veţi remarca, probabil, că un program audiovizual va fi urmărit de toată lumea. Şi despre ce vorbesc
vizitatorii? Despre ceea ce văd, sau exponatul este doar o
ocazie de a rememora o amintire de familie?
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Supraveghetorii şi personalul de pază pot observa vizitatorii
fără să atragă atenţia. Poate fi util să le cereţi părerea despre
comportamentul vizitatorilor.
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14. Colaborarea cu publicul
Diana Timmer

În acest capitol vom vorbi despre colaborarea cu publicul. Din
studiile efectuate cunoaştem multe lucruri despre vizitatorii
noştri. Ştim destul de bine ce aşteaptă de la noi diversele
categorii de public, care sunt factorii de succes şi care sunt
capcanele. Pentru elaborarea de noi produse şi proiecte este
important să se lucreze pentru grupurile ţintă, pornind de la
aceste cunoştinţe. Colaborând cu grupurile ţintă, muzeul poate
face încă un pas înainte. Astfel ne putem orienta şi mai bine
produsele şi activităţile către dorinţele specifice ale publicului,
le putem îmbunătăţi calitativ, iar pentru noi scutim timp şi
eforturi făcând lucrurile bine din prima. De asemenea, muzeul
construieşte astfel o relaţie de durată cu publicul său, ceea ce
am putea numi capitalul social al muzeului.
Câteva exemple:
Grupuri consultative
Muzeul poate colabora cu grupuri consultative de profesori
care se întrunesc cu regularitate. Este important ca grupul să fie
omogen, să fie compus din profesori proveniţi dintr-un singur
tip de învăţământ. Sunt grupuri separate de profesori din
învăţământul primar, gimnazial, liceal şi de la şcolile
profesionale.
Este foarte eficient să vă întâlniţi o dată pe an, pentru a discuta
despre activităţile muzeului. Arătaţi-le, de exemplu, noile
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materiale didactice, priviţi împreună o expoziţie nouă şi
gândiţi-vă la posibile activităţi. Discutaţi despre dorinţele lor şi
despre noile evoluţii în domeniul educaţiei şi analizaţi cum ar
putea muzeul să răspundă acestora. Folosiţi întâlnirea ca pe o
întrunire cu experţi, unde puteţi face schimb de multe
informaţii într-un timp scurt. Pregătiţi-vă bine întrunirile, faceţi
o agendă şi alcătuiţi un raport al întâlnirii, astfel încât toţi
participanţii să-şi îndrepte eforturile în aceeaşi direcţie.
Numiţi un director-copil
Un copil devine director pentru a hotărî, timp de un an de zile,
ce organizează muzeul pentru copii. De aici pot reieşi
recomandări surprinzătoare.
Constituiţi un grup de ambasadori
Invitaţi-vă cunoscuţii din anturajul dvs. să ia parte la un club al
consilierilor sau grup de ambasadori. Aceştia, cu expertiza şi
backgroundul lor, vor oferi consultanţă muzeului. Căutaţi
persoane cu background diferit, din lumea artistică, din sectorul
asistenţei sociale, jurnalism, politică, educaţie, etc..
Organizaţi o expoziţie împreună cu o şcoală
Daţi elevilor ocazia de a-şi expune în muzeu lucrările din
cadrul unui proiect pe care îl organizaţi împreuna cu şcoala lor.
Organizaţi o expoziţie cu aceste lucrări. Le va plăcea şi
elevilor, dar va fi şi un bun instrument de PR în relaţia cu alte
şcoli şi instituţii.
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Colecţionaţi împreună cu publicul
Şi pentru alcătuirea colecţiei puteţi colabora cu publicul.
Muzeul de Istorie al oraşului Haga invită locuitorii oraşului să
reflecteze asupra legăturii personale pe care o au cu oraşul.
Scopul este să colecţionaţi poveştile şi obiectele care reflectă
această legătură. În acest fel, muzeul colecţionează obiecte
contemporane, în colaborare cu oricine locuieşte, lucrează, se
recreează sau studiază în Haga. În cadrul unui curs,
participanţii pot să arunce o privire în culisele unui muzeu şi să
facă o prezentare pe marginea unui obiect ales de ei. Aceste
obiecte îşi vor găsi apoi un loc în muzeu. Participanţii sunt
selectaţi special din diverse grupuri sociale, dar şi prin anunţuri
deschise în mass-media.
Capcane în colaborarea cu publicul
Câţi oameni, atâtea dorinţe. Colaborarea cu publicul poate fi
foarte dificilă, deoarece fiecare vrea să îşi lase amprenta.
Educaţia nu este o ştiinţă exactă, de aceea este esenţial ca
muzeul să aibă o viziune clară asupra educaţiei. Muzeul trebuie
să-şi expună clar această viziune în faţa focus grupurilor şi să
formuleze limpede ceea ce aşteaptă de la această colaborare.
Este esenţial să fiţi expliciţi în legătură cu rolul consultativ al
membrilor unui focus grup, aceştia neavând nicio putere de
decizie. Poate fi dezamăgitor atunci când ideile unui grup
consultativ nu sunt adoptate, de aceea o bună comunicare este
de importanţă majoră.
Aveţi în vedere ca membrii grupul consultativ nu numai să dea,
ci şi să primească în schimb multe lucruri din partea muzeului.
Interesaţi-i să ia parte la această colaborare. Unei şcoli îi puteţi
oferi o vizită gratuită, sau un statul special în cadrul muzeului.
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Muzeul îşi poate desemna ambasadori. Un ambasador
primeşte, de exemplu, 10 bilete gratuite pe an pentru cunoscuţii
săi sau un tur ghidat, o dată pe an, pentru 10 persoane.
Recunoaşterea este mai importantă decât banii, deci arătaţi-vă
aprecierea faţă de ei. Experienţa ne învaţă că oamenii sunt mai
motivaţi atunci când le sunt recunoscute meritele, decât dacă
primesc bilete gratuite. Muzeul trebuie să le stimuleze
entuziasmul, să-i preţuiască şi să se poarte atent cu ei.
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15. Relaţiile Publice şi Educaţia
Diana Timmer
Relaţiile Publice sunt foarte importante în propagarea
produselor educative. Cu postere, flyere şi un website, muzeu
îşi poate aduce oferta în atenţia cadrelor didactice. Un flyer
conceput pentru educaţie este cu totul altceva decât un flyer
general pentru public. Mai jos aveţi o structură de flyer
educaţional, cu informaţiile de care are nevoie un profesor sau
un învăţător:
Grup ţintă: cadrele didactice
(creaţi flyere separate pentru învăţământul primar, gimnazial,
liceal şi profesional)
•

puneţi o fotografie frumoasă. O fotografie spune mai
mult decât o mie de cuvinte

•
•
•
•

ce lecţii sunt şi cum se numesc ele
Exemplu: Lecţie despre viaţa la 1900/ workshop/ tur
ghidat/ ghidaje tematice
Obiectivele didactice conform programei şcolare
Elevii vor învăţa …..

•
•

Pentru ce vârstă sau pentru ce clasă?
Exemplu: clasa a 3-a

•
•

Cât durează activitatea şi în ce perioadă are loc?
Exemplu: 75 de minute, în lunile aprilie şi mai

•

La ce ore încep lecţiile?
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•

Exemplu: între orele: 9.00 – 10.14, 10.30 – 11.45, 13.00
– 14.15

•
•

Cât costă?
1 € / elev, intrarea gratuită pentru profesori

•

Daţi sugestii pentru cum îşi poate pregăti profesorul
elevii
Trimiteţi un text pregătitor la şcoală, daţi-le elevilor o
temă de gândire cu referire la subiectul lecţiei la muzeu,
trimiţându-le dinainte un quiz sau nişte întrebări.
Trimiteţi profesorului în prealabil regulamentul
muzeului, astfel încât acesta să se poată pregăti pentru
vizită.

•

•
•

Colaborare şi ofertă personalizată
Specificaţi întotdeauna în formular că lecţiile se pot
adapta la cerinţele grupului. Astfel invitaţi cadrele
didactice să vină cu idei. Puteţi avea multe de învăţat de
la ei şi vă puteţi extinde relaţiile.

•

Adăugaţi întotdeauna şi un formular de înscriere, astfel
încât cadrele didactice să se poată înscrie pentru lecţii.
Aceştia vor putea trimite formularul prin poştă, prin email sau se vor putea înscrie telefonic. Faceţi astfel
încât programarea pentru o lecţie sa fie cât mai simplă.

Postaţi materia pentru lecţie şi informaţiile despre lecţii pe
website-ul muzeului. Profesorii vor putea să descarce singuri
informaţiile de pe site.
Muzeul mai poate pune pe site tot felul de alte materiale care
pot fi folosite la clasă, după lecţia desfăşurată la muzeu. Este
vorba despre sugestii de lucru pornind de la lecţie. Lucrările
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elevilor care au vizitat muzeul pot fi postate pe site. Astfel,
website-ul devine un instrument de PR.
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16. Analiza expoziţiei
Anneke van de Kieft
Pentru educatorii din muzeele olandeze se organizează destul
de regulat întruniri de studiu. Scopul acestor întruniri este acela
de a discuta despre conceptul unei expoziţii în curs la
momentul respectiv. Pentru producătorii unei astfel de expoziţii
este instructiv să audă părerile altor colegi despre expoziţie,
pentru alţii este instructiv să poată privi critic o expoziţie
împreună cu ceilalţi. Formula este de obicei aceeaşi. Pe baza
unui chestionar, sau a unei liste de elemente prioritare,
angajaţilor muzeului li se cere să viziteze expoziţia. După o oră
se întrunesc toţi la o ceaşcă de ceai şi curatorul şi/ sau
designerul le povesteşte câte ceva despre realizarea expoziţiei.
Curatorul le poate vorbi, de exemplu, despre scopul expoziţiei,
despre provenienţa colecţiei, despre procesul de lucru, despre
reacţiile publicului, despre campaniile de publicitate, etc.. Apoi
este rândul participanţilor la întrunirea de studiu să vorbească
despre expoziţie. Nu este chiar simplu pentru oricine să fie
criticat sau să-şi exprime în mod adecvat nişte idei critice. Nu
uitaţi că este foarte simplu să critici, dar trebuie să ştii şi cum
să o faci. De aceea, poate fi un bun obicei să începeţi cu o
observaţie pozitivă şi apoi să vorbiţi despre aspectele care ar
putea fi îmbunătăţite. Acestea trebuie spuse, pentru că din ele
avem mai multe de învăţat decât din laude. Poate fi o idee bună
solicitaţi unei persoane care nu este implicată în organizarea
expoziţiei să fie mediatorul discuţiei.
În continuare urmează un exemplu de chestionar.
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Analiza unei expoziţii:
Consideraţii generale
9 Care este titlul expoziţiei? Titlul descrie exhaustiv
conţinutul expoziţiei?
9 Oferiţi un rezumat al expoziţiei în 25 de cuvinte.
9 Este gândită pentru un anume grup ţintă?
9 Există facilităţi pentru persoane cu handicap, pentru
copii şi vârstnici?
Structură
9 Există o introducere specială pentru expoziţie? Dacă da,
ce formă are aceasta?
9 Cât de mare este expoziţia? Câte încăperi are?
9 Cum este structurată expoziţia? De exemplu:
cronologic, tematic, narativ, sau ….
9 Trebuie urmat un anumit traseu? De exemplu, un şir de
cifre sau de litere? Sau este propusă plimbarea liberă
vizitatorului?
9 Ce mijloace/medii sunt folosite:
o text
o film video
o fotografii / imagini
o computere
o iluminat special
o un colţ de studiu
o scaune/bănci pentru relaxare
o muzică / sunet
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Obiecte
9 Ce fel de obiecte au fost folosite?
9 Există obiecte deosebite din punct de vedere al calităţii,
sau piese rare?
9 Pot recunoaşte vizitatorii istoria obiectului fără alte
informaţii?
9 Există vreo legătură între obiecte, sau între unele dintre
obiecte?
9 Sunt încadrate obiectele într-un context mai larg? Dacă
răspunsul este afirmativ, care este efectul acestei
încadrări?
Informaţii
9 Ce mijloace au fost alese pentru informarea
vizitatorului (de exemplu: text, film, sunet)
9 Dacă au fost alese texte, cum au fost folosite acestea?
Sunt folosite informaţii despre obiecte, teme, sau …
9 Câte cuvinte sunt, în medie, pe plăcuţele
informaţionale?
9 Care este tonul plăcuţelor? Neutru, simplu, academic,
personalizat, adecvat copiilor etc.
9 Dacă au fost alese filme, cât de lungi sunt ele?
Design
9 Cum aţi descrie designul expoziţiei? Simplu, estetic,
teatral, emoţional sau ....
9 Au fost alese culori speciale? Dacă da, care este efectul
lor?
9 A fost ales un iluminat special? Dacă da, care este
efectul acestuia?
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9 Plăcuţele informaţionale sunt uşor de citit? (ce caracter
este folosit, ce culori, mărimea literelor etc.)
Publicul
9 Puteţi indica ce fel de public vizitează expoziţia?
9 Vizitatorii discută între ei?
9 Există părţi ale expoziţiei care atrag mai mulţi vizitatori
decât altele?
9 Vizitatorii vizitează întreaga expoziţie, sau doar
anumite părţi (deosebite)?
9 Vizitatorii citesc plăcuţele informaţionale? Sau, se uită
la filme?
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Studii de caz în cadrul workshop - ului de
Educaţie Muzeală
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Opera de artă ca scenariu activ
Dan Breaz
Muzeul de Artă, Cluj
În realizarea unor proiecte educaţionale pe termen lung, pornim
de la premisa existenţei, în orizontul de aşteptare al publicului
Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, a unor zone de interes mai
mult sau mai puţin identificate ca atare, însă foarte active, cu
toată relativa dificultate a accesului la cunoaşterea unor opere
şi a unor artişti consacraţi cu care publicul se obişnuieşte sau
pe care este obişnuit să îi recepteze.
De altfel, necesitatea realizării unei manifestări expoziţionale,
în egală măsură analitică şi sintetică, referitoare la activitatea
“Şcolii de la Baia Mare” în prima jumătate a secolului XX, a
fost deja confirmată, prin interesul deosebit pe care publicul
din ţară şi din străinătate l-a manifestat constant pentru
lucrările din patrimoniul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca.
Fără a i se cunoaşte însă suficient de profund textul, metatextul
şi subtextul socio-cultural şi, implicit, premisele, continuităţile
şi finalităţile estetice, la nivelul conştiinţei culturale active,
putem spune că scenariul întemeierii, al evoluţiei şi al
diferitelor metamorfoze artistice ale acestui fenomen cultural
au rămas relativ necunoscute la nivelul receptării publice. De
aceea, în calitatea sa de proiect expoziţional inedit, atât între
manifestările artistice naţionale, cât şi în peisajul artistic
clujean, evenimentul expoziţiei temporare De la „noul
clasicism” la avangardă. „Şcoala de la Baia Mare” în
patrimoniul Muzeului de Artă Cluj–Napoca îşi propune, în
premieră la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, să valorifice, printrun discurs expoziţional elocvent, dialogul tradiţie–inovaţie şi
întrepătrunderile stilistice dintre aceste direcţii estetice în
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cadrul creaţiei diferiţilor reprezentanţi ai „Şcolii de la Baia
Mare”.
Prin urmare, un alt palier pe care îl include conceptul curatorial
pe care îl propunem este dialogul creator dintre două spaţii
culturale distincte, reunite prin aceleaşi deziderate estetice şi
filtrate de către personalităţile diferiţilor reprezentanţi ai
fenomenului artistic propus.
În aceeaşi direcţie de recuperare şi de restituire, la nivelul
mentalului colectiv a unor dimensiuni vizuale pierdute, se
înscrie şi proiectul nostru de a realiza la Muzeul de Artă din
Cluj-Napoca o expoziţie care să valorizeze tensiunea întâlnirii
dintre paradigma artistică a realismului socialist şi paradigma
artistică a avangardei istorice: Avangardă “tutelară”,
avangardă “tutelată”. Politizări şi avataruri estetice ale
avangardei româneşti în context european. Realizarea
acestei expoziţii ar avea, la rândul său, nu numai rolul restituirii
unor fizionomii noi ale unor artişti români consacraţi în
perioada interbelică, ci şi menirea de a reconfigura simbolic un
moment istoric de referinţă, pentru care documentul artistic
continuă să lipsească, atât la nivelul conştiinţei publice, cât şi la
nivelul reflecţiei specializate sau în repertoriul reprezentărilor
culturale consacrate.
Ne-am propus să realizăm, prin urmare, această trecere de la
contemplarea estetică la asumarea activă, ca fapte culturale
complexe, a operelor celor două proiecte expoziţionale, prin
deplasarea treptată a interesului publicului larg, de la
contemplarea pasivă, la implicarea activă a acestora în
receptarea unor expoziţii similare. Pentru realizarea acestui
deziderat ne-am şi propus, de altfel, în perspectivă,
transformarea practicii artistice a flash-mob-ului într-o
activitate orientată didactic, prin care grupurile de vizitatori
nespecializaţi să fie invitate la socializare şi la interpretare, în
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faţa unor opere de artă pe care nu le-au mai văzut înainte şi ale
căror sensuri nici nu le-au putut intui măcar până atunci. Pe de
altă parte, pentru publicul specializat sau în curs de
specializare, cum sunt studenţii Facultăţii de istoria artei sau
aceia de la Universitatea de Arte şi Design din Cluj-Napoca, ne
propunem, în perspectivă, derularea unor workshopuri creative,
în cadrul cărora aceştia, sub îndrumarea liderilor de proiect, vor
învăţa cum să realizeze prezentări şi ghidaje pentru publicul
nespecializat. Cooptarea timpurie a acestor studenţi, în regim
de voluntariat, în cadrul unor proiecte, al unor manifestări
expoziţionale sau al unor programe educative, va putea genera
cooperări viitoare şi, totodată, îi va putea familiariza pe aceştia
cu o posibilă carieră de curatori, fie în plan naţional, fie în plan
internaţional.
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De Sfântul Valentin la Muzeul Satului
Iulia Grumăzescu
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti
Desfăşurat în ziua de 14 februarie 2008 la Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti este un proiect înscris în
programul Educaţie prin non – conformismul pozitiv.
Acest proiect se desfăşoară în Muzeu Satului de 3 ani şi
include programe şi evenimente adresate unui public ţintă
predefinit.
Premisele evenimentului:
¾ Evenimentul a luat naştere dintr-un conflict mediatic:
Sfântul Valentin versus Dragobete!
¾ cele două sunt sărbători ale iubirii, bunei înţelegeri:
¾ Valentin: este întâlnit cu precădere în Vestul Europei
¾ Dragobetele se întâlneşte în exclusivitate în S-E
Europei; România a conservat mult mai bine acest
obicei, decât celelalte ţări vecine.
Obiectivele organizării acestui eveniment au fost:
¾ dorinţa de a atrage tineri cu vârste cuprinse între 14 –
20 de ani
¾ alternativă la petrecerea zilei de Sf. Valentin într-un
spaţiu tradiţional care a oferit informaţii legate de
Dragobetele – ziua îndrăgostiţilor la români (24
februarie 2009)
¾ ocazia de a socializa
¾ ocazia de a cumpăra produse hand made confecţionate
de tineri de la Universitatea Naţională de Arte din
Bucureşti şi de la Liceul de Artă
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Ce am făcut:
¾ am reconciliat două sărbători: una creştina şi cealaltă
precreştină şi am relevat importanţa uneia pentru spaţiul
românesc şi cealaltă pentru spaţiul european
¾ am satisfăcut toate gusturile: organizarea unui program
(11.00 – 16.00) format din mai multe oferte pentru cei
tineri şi nu numai - Clasicul Valentin (muzică clasică),
Popularul Valentin (muzică populară), Valentin-ul Folk
şi Valentin-ul modern (muzică pop), lansare de carte,
concurs cu premii din oră în oră.
¾ am realizat pliante cu semnificaţia celor două sărbători
sugerând vizitatorilor să vină la Dragobete – ziua
îndrăgostiţilor la români, organizat la o săptămână după
Sf. Valentin
¾ şi…toţi Valentinii şi Valentinele cu buletinul la purtător
au avut acces gratuit.
În vederea realizării evenimentului am colaborat cu colegii
de la secţiile: programe culturale, marketing, relaţii
publice, expoziţii temporare, administrativ. Împreună am
lucrat pentru ca Sfântul Valentin la Muzeul Satului să aibă
succes.
Realizări:
¾ consolidarea lucrului în echipă
¾ provocare presei (receptivă la acest eveniment deoarece
se ştia faptul că Muzeul Satului organizează
Dragobetele şi nu Sfântul Valentin; prin urmare toţi sau întrebat daca mai ţinem sau nu Dragobetele, intrat
deja în tradiţia de evenimente organizate de Muzeul
Satului anual).
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¾ apropierea tinerilor de muzeu şi redescoperirea
patrimoniului
¾ evenimentul a fost realizat fără buget financiar,
folosindu-se resursele existente
în muzeu –
imprimante, hârtie de imprimat, plicuri etc.
¾ Aproximativ 1300 de vizitatori şi profit 9980 lei
Propuneri pentru anul 2010
Valentin la Muzeul Satului
¾ mai bună campanie de mediatizare şi mai mulţi
parteneri – sponsori!
¾ animatori pentru ateliere de felicitări de Sf. Valentin
¾ un plan B pentru cazul în care va fi foarte frig –
pavilionul de vară sau sala de expoziţii
¾ în programul evenimentului: o prezentare de modă cu
tineri viitori designeri care s-au inspirat după motivele
tradiţionale.
¾ ateliere de creaţie – Cel Mai Frumos Obiect de Sfântul
Valentin
Recomandări
¾ parteneriate între instituţii (muzee, şcoli, licee şi
universităţi)
¾ parteneriate media ale acţiunii – punctual!
¾ crearea unei echipe de lucru din alte secţii cu care de
obicei se lucrează şi stabilirea unor sarcini precise
¾ redactarea unui pliant despre Sf. Valentin (Cine este
Valentin?)
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Ouă Încondeiate de Paşti la Români
Carmen Dragomir
Muzeul de Istorie, Turda
Muzeul de Istorie Turda – cu un important patrimoniu
arheologic, istoric şi etnografic - aflat în restaurare de mai
mulţi ani, prin intermediul expoziţiilor temporare şi a
activităţilor interactive a încercat să satisfacă nevoia de cultură
a publicul său în tot acest răstimp. Primul atelier-şcoală s-a
născut în urma colaborării cu Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Măşti
tradiţionale româneşti”. Elevii Colegiului „Emil Negruţiu”
Turda au participat activ şi cu interes la acest gen de activitate,
ceea ce a impus perpetuarea unor ateliere-şcoală şi pentru alte
proiecte.
Astfel, proiectul „Ouă încondeiate de Paşti la români” se
înscrie în tradiţia acestei forme de valorificare a patrimoniului.
Noul atelier-şcoală a avut ca scop educaţia tinerei generaţii
prin transmiterea obiceiului încondeierii ouălor de Paşti, ce
ocupă un loc deosebit de important în arta populară
românească. Pentru a asigura succesul în marketingul cultural,
proiectul şi-a propus ţintirea unui segment al publicului cât mai
larg. Prin urmare, atelierul-şcoală s-a finalizat cu o
demonstraţie de lucru şi cu expunerea ouălelor încondeiate în
cadrul vernisajului de icoane pictate pe sticlă şi pe lemn,
organizat în colaborare cu artiştii plastici turdeni la „Galeria de
artă 7+” din localitate. Vizitatorii au putut admira „live” cum
începe şi cum se finalizează un ou încondeiat de nişte copii de
liceu!
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Proiectul „Ouă încondeiate de Paşti la Români”” s-a structurat
în doua etape principale:
Etapa I – formarea –învăţarea tehnicii încondeierii ouălor:
a) confecţionarea condeielor;
b) pregătirea oului prin degresare; topirea cerii şi
înnegrirea cu cărbune;
c) pregătirea culorilor (atât chimice cât şi naturale)
Etapa II – expoziţie cu demonstraţie de lucru. Atelierul-şcoală
s-a desfăşurat pe o perioadă de trei luni cu întâlniri
săptămânale, pe parcursul cărora s-au urmărit obiectivele :
•
Identificarea conţinutului tematic al
motivelor încondeiate;
•
Stabilirea relaţiei dintre arta ouălelor
încondeiate, „muncite”, „scrise cu ceară”
etc. cu celelalte manifestări ale artei
populare româneşti (olăritul, pictura pe
sticlă etc);
•
Cunoaşterea tehnicii încondeierii cu
ceară prin protejarea fondului;
•
Diferenţierea modelelor în funcţie de
specificul fiecărei zone;
•
„Culegerea” motivelor încondeiate în
zonele de provenienţă a fiecărui
participant;
•
Dezvoltarea abilităţilor practice şi
stârnirea interesului pentru tradiţiile
româneşti.
Interesul participanţilor pentru aceste activităţi interactive
(ateliere-şcoală) ne îndeamnă să permanentizăm anumite
proiecte temporare. Prin urmare, în momentul deschiderii
instituţiei noastre publicului larg, ne propunem amenajarea
unui spaţiu adecvat desfaşurării unor ateliere-şcoală, dotat cu
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strictul necesar. În activităţile desfăşurate anterior, date fiind
condiţiile vitrege – muzeul fiind un şantier – unele proiecte
„arheolgice” nu le-am putut realiza.
Coordonator proiect: Mariana Pîslaru, Muzeul de Istorie Turda
Colaboratori: Florin Stan, Colegiul „Emil Negruţiu” Turda
Alexandru Picovici, „Galeria de Artă 7+” Turda
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Împreună vom reuşi!
Adelina Stoenescu
Complexul Muzeal Arad
Proiect educaţional realizat în parteneriat cu
Liceul Pedagogic ”Dimitrie Ţichindeal” Arad
1. DESCRIEREA PROIECTULUI:
Complexul Muzeal Arad (Palatul Cultural – Piaţa G. Enescu
1)/Expoziţia Arheologie-Istorie; Expoziţia Ştiinţele Naturii
Perioada: noiembrie 2008 – aprilie 2009
Obiective: dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă;
dezvoltarea capacităii de a lucra/interacţiona cu elevii Centrului
Şcolar Arad (elevi cu nevoi speciale); descoperirea istoriei
locale prin intermediul obiectelor din muzeu; implicarea în
activităţi comune de protejare a mediului înconjurator prin
promovarea exemplelor de bună practică
Activităţi: Alfabetul micului arheolog; Mediul de viaţă al
animalelor în zona Aradului; Evenimente şi eroi locali; Mediul
de viaţă al animalelor – tehnica origami
Grup ţintă: elevii clasei a IV-a C – 20 elevi (vârsta 9-10 ani)
Proiectul s-a desfăşurat în expoziţiile Complexului Muzeal
Arad, în perioada noiembrie 2008 – aprilie 2009, fiind
proiectate patru ateliere: Alfabetul micului arheolog; Mediul de
viaţă al animalelor în zona Aradului; Evenimente şi eroi locali;
Mediul de viaţă al animalelor – tehnica origami. La proiect au
participat 20 de elevi din clasa a IV-a C, Liceul Pedagogic
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”Dimitrie Tichindeal” Arad, coordonati de institutor Mariana
Crişan. În cadrul atelierelor elevii au lucrat în două echipe
(”micii naturalişti” şi ”micii istorici”), fiind coordonaţi de
institutor şi reprezentanţii muzeului: Florin Mărginean –
arheologie, Delia Taha – ştiinţele naturii, Adelina Stoenescu –
educaţie. Mass-media şi părinţii elevilor au participat la
atelierele desfăşurate la muzeu.
Alfabetul micului arheolog. Elevii au intrat în contact cu
diferitele artefacte din pliantul Alfabetul micului arheolog,
prezente în expoziţia de arheologie. Au învăţat despre munca
arheologilor în teren şi în muzeu, despre tehnica prelucrării
ceramicii în diferite perioade ale istoriei şi despre modul de
viaţă în trecut.
Mediul de viaţă al animalelor în zona Aradului.
„Naturaliştii” au descoperit lucruri inedite despre mediul de
viaţă al animalelor din zona Aradului. Prezentările multimedia
şi atelierele, desfăşurate în expoziţia de ştiinţe ale naturii, au
reprezentat metode interactive de învăţare, elevii descoperind
tainele naturii precum şi acţiunile concrete pe care fiecare le
poate face pentru protejarea mediului înconjurător şi a
resurselor naturale.
Evenimente şi eroi locali. ”Micii istorici” au participat la un
atelier în expoziţia de istorie, unde fiecare echipă a adunat
informaţii, documente, fotografii legate de viaţa de familie a lui
Ioan Suciu, Ştefan Cicio-Pop şi Vasile Goldiş, personalităţi
arădene ale anului 1918.
Mediul de viaţă al animalelor – tehnica origami. În cadrul
expoziţiei „Ocrotim viaţa pe Pământ”, realizată de elevii de
Centrul Şcolar Arad s-au desfăşurat ateliere pe teme de
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ecologie, „micii naturalişti” fiind invitaţi să participe la
demonstraţiile practice privind tehnica origami.
1.
Elevii, cadrele didactice, dar şi părinţii prezenţi la
activităţile din muzeu au colaborat cu specialiştii din trei
departamente: arheologie şi istorie, ştiinţele naturii şi educaţie.
Elevii au aflat despre munca pe şantierele arheologice, în
depozitele şi expoziţiile muzeului, despre modul de conservare
şi expunere a obiectelor în muzeu.
În cadrul activităţii nr. 4, grupul ţintă a avut oportunitatea de a
lucra în echipă cu elevii Centrului Şcolar Arad, obiectivul fiind
dezvoltarea capacităţii de cooperare, respect între membrii
echipei.
Proiectul educaţional este postat pe site-ul muzeului: www.
museumarad.ro. Mass media locală (presa, televiziunea) a
mediatizat atelierele organizate la muzeu şi care s-au bucurat
de un real succes în rândul cadrelor didactice din judeţul Arad.
2.
a. În cadrul Alfabetul micului arheolog, echipele
„micilor istorici” au avut sarcina de a descoperi în expoziţie
artefactele descrise în pliantul Alfabetul micului arheolog. De
la arheologi au aflat despre tehnica prelucrării acestora, modul
în care au fost folosite în viaţa cotidiană. Activitatea, prin
ineditul său, s-a bucurat de succes în rândul elevilor, dar şi
părinţilor.
b. Atelierele pe teme de ecologie din cadrul activităţii
Mediul de viaţă al animalelor – tehnica origami au reprezentat
o adevărată provocare pentru elevii celor două şcoli: echipe
comune au participat, în prezenţa părinţilor şi mass-mediei, la
demonstraţii practice privind tehnica origami. Rezultatele
acestor ateliere au fost expuse în cadrul expoziţiei „Ocrotim
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viaţa pe Pământ”, deschisă la Complexul Muzeal Arad cu
prilejul Nopţii Muzeelor, 17-18 mai 2009.
Activităţile s-au bucurat de succes în rândul părinţilor,
invitaţi să participe interactiv la atelierele de la muzeu. În
viitor, în cadrul parteneriatelor muzeu - şcoli/grădiniţe
propunem cadrelor didactice să invite la activităţi şi părinţi
elevilor/preşcolarilor.
4. Datorită perioadei propuse pentru desfăşurarea
proiectului (noiembrie-aprilie), activităţile s-au derulat
doar în expoziţiile muzeului, fără a fi planificate excursii de
studii în teren. Experienţa altor proiecte educaţionale, indică
faptul că o tabără de arheologie/ tur ghidat în centrul istoric al
oraşului ar fi completat activităţile din expoziţia arheologie şi
istorie, iar atelierele privind protejarea mediului aveau
aplicabilitate în cadrul unei excursii în Rezervaţia Naturală
„Lunca Mureşului”.
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