MUZEOLOGIE

MUZEUl, P OLITEHNIC IAŞI - ORG ANIZARE ACTUALĂ, DIRECŢII
NECESARE ŞI P OSIBI LE DE DEZV OLTARE
EUGE:\'IA URSESCU

Tezaurizînd obiecte şi docu mente legate de istoria naturii şi societăţii,
organizîndu-le in cadrul expoziţiilor de bază c onform unor tematici ştiinţific
alcătuite, explicate şi interpret ate prin intermediul textelor, muzeele, produse
ale c onşt iinţei sociale, acţionează la rîndul l or asupra c onştiinţei publicului
vi zitator.
Pornind de la definiţ . i a lui Andrcas Feininger că lucrarea de artă este
" orice lucrare creată de om, într-un spirit c onst ructiv dintr-o c onvingere
sinceră, care emoţionează, fie că este o pict ură , un p oem, un avion c u reacţie sau
o fotografie'',! este lesne de înţeles c ă muzeul în general, prin c ontactul direct
pe c are-I prilejuieşt e vizitat orului c u opera de artă, indiferent de genul său,
îşi aduce o înaltă c ontribuţie la formarea gustului pentru frumos şi la ridicarea
nivel u lui general de cunoaştere.
Alături de celelalte muzee, muzeul tehnic oc upă un l oc de pri m rang
în activitatea de formare a profilului moral şi spiritual al tineretului, începînd
cu elevii din primele clase. Aceştia se entuziasmează în faţa c u ce ririlor omului
asupra forţelor naturii, în faţa marilor i nvenţii şi desc operiri tehnic e de-a
l ungul veac urilor şi îşi plăsmuiesc în imaginaţia l or, anumite exemple de
oameni demni de urmat, inspiraţ. i fiind de prezenţa în muzeu a imaginilor
unor renumiţi inventatori ai lumi i sau ai ţării noastre.
ln etapa revoluţiei tehnic o-ştiinţifice în care tehnica evoluează c u o
viteză uluit oare şi pătrunde in profunzi me în rele mai diverse domenii de
ac tivitate, rol ul unui asemenea muzeu crrşte prin faptul c ă este c hemat să
salveze într-un rit m rapid valorile t ehnic o-ştiinţifi c e care au fost c reate şi
apoi înloc uite de altele noi, c are în scurt timp v or împărtăşi aceeaşi soartă .
Vizita la u n muzeu t ehnic "prilejueşte ti neretu lui nu nu mai lărgirea
orizontului intelect ual, ci şi realizarea unor c omparaţii , a aprecierii evoluţiei
spiritului u man isc odit or din trec ut în prezent spre viitor, c a u n imbold de a
nu rămâne mai prejos decît îna intaşii sau c ontemporanii, îi solicită efectiv
şi îi angajează moral"2• Aici intervin descrierile p e marginea obiectelor c are
au aparţinut marilor sava nţi şi desc operitori, a vieţii, dific ultăţilor întîlnite,
perseverenţei, pasiunii şi spiritului l or novat or, stimulind c reativitatea tine
rilor şi dirijarea către o profesiune t eh nică.
-

1 Dobrescu :\1 . , Pop�scu D. , Ideea d e istorie lelmico-şliinfifică
ailcriu {undnmwial
în organizarea muzeelor telrnice, fn Revista muzeelor nr. 6, 1968, Bucureşti, pag. 566.
2 Ştefănescu L., .Uuzeele lelrnice şi formarea personalităţii pionerilor, In Revista muzeelor,
nr. ·1, 1971, Bucureşti, pag. 300.
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In ţara noast ră , preocuparea pent ru t ezaurizarea mărt u riilor dezvoltării
ştiinţei şi t ehnicii a i ntervenit de t i mpuriu, aproape c oncomitent c u cea din
ţările dezvoltate din p u nct de ve dere ec ono mic , care au muzee tehnice vec hi,
de prestigiu int ernaţional (Deutsc hes Museu m din Munc hen - 1 903, Tec hnisc hes
Museum fi1r I ndust rie und Gewerbe din Viena - 1 908).
Cel care a salva t de la distrugere mărt urii de nepreţuit ale dezvolt:'lri i
t ehnicii în România, a fosl profesorul inginrr D imitrie Leonida care în a n u l
1 909 după c e s-a înt ors de l a st udii, din Germania , unde c unosc use î n det aliu
Muzeul germa n al capodoperclor ştiinţei şi tehnicii din Munc hen, a înfiinţ. a t
Muzeul t ehnic român din Buc ureşti, care-i poartă astăzi nu mele.
În anii c onst ruc ţiei soeialist e, c ind c ul t ura româneasc ă sub t oate aspecte
le sale a c un osc ut alături de Cl'lelal l e domenii ale v ieţii s ociale o dezvoltare
fără precedent, muzeografia ca ra mură t înără a culturii noast re, a luat o
mare amploare, acest fapt c oncretinzîndu-se prin nu mărul de peste 300 muzee
existente astăzi, faţă de 60 în t recut şi prin rolul lor mereu c rescînd.
Printre muzeele n oi organizate în această perioadă. se află şi Muzeul p oli
t ehnic din Iaşi, fiind ca vechime al t reilea între cele nouă c u profil t ehnic
din ţară.
Î nfiinţat în a nul 1 955, din i niţiativa şi prin preocuparea unui grup de
profesori entuziaşti de la Institutul p olit ehnic din Iaşi, in frunte cu aca demi
cianul Cristofor Simionesc u, rectorul inst itutului şi cu profesorul universitar
emerit Ion Curievici, decanul Fac ult ăţii de chimie şi i nginerie c himit'ă din
Iaşi, Muzeul politehnic a fost definit şi c onceput ca un mijl oc de ins t ruire şi
educare a t inerei generaţii, pe linia c u n oaşterii celor mai valoroase c uceriri
ale ştiinţei şi t ehnicii mondiale şi naţionale, prec u m şi a formării unei pregiHiri
şc olare care să c ontribu ie la orientarea căt re al egerea unei profesiuni c u
profil t ehnic .
Acesta nu a fost c onceput la scara unui muzeu naţional deoarec e în
a n u l 1 955 cind s-a decis înfiinţarea , s-a p ornit c u c olecţiile de la zero.
Înfiinţarea Muzeului t ehnic din Iaşi a fost impusă de necesităţile social
c ulturale ale oraşului, de c erinţele din acea perioadă ale învăţămîntulu i
mediu in special, care t rebu ia să impri me t ineret ului şc olar o pregătire p oli
t ehnică, dictată la rîndul său de nec esi t ă ţile de cadre ale dezvoltării social
ec onomice a ţ ării. Acest e cerinţe devin şi mai act uale în perioada c i ncinalului
revoluţiei tehnica-ştiinţific e a c onstruirii societ ăţii s ocialiste multilatera l
dezvoltate �i a înaintării României spre c omunism, cînd muzeele, alături de
celelalte instituţ.ii de c ult ură trebuie să-şi aducă c ontribuţia la ridicarea ni
velului general de c un oaştere să valorifice t radiţiile pop orului nostru, să
demonstreze pri n c olecţiile şi prin activit ăţile pe care le organizează, unitatea
de c ultură ma terială şi spirituală a poporului român prec u m şi c ontinuitatea
sa pe teritoriul întregii ţări.
I niţial, muzeul a fost c onceput ca o unitate cu profil multiplu de unde
şi nu mele de "politehnic", urmînd a se orga niza după secţia "Energetica",
secţiile "Telec omunicaţii", "Pet rol, c ărbune, gaze", "Fier, fontă, oţel" etc . ,
în funcţie d e c olecţiile c e s e v or aduna şi d e spaţiul c e îi va fi pus la dispoziţie .
Spaţiul destinat Muzeului politehnic , c ompus din două mari săli de la
parterul Palatului Cult urii din Iaşi, n u a permis pentru început decît organi
zarea unei singure secţii. S-a dat prioritate sec ţiei "Energetica", cu c are s-a
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ina ugurat muzeul, la 1 martie 1 913 1 , deoarece în c adrul ac esteia sînt implicate
p roblemele de bază ale fizicii (mecanică , căldură , electricitate, structura
materiei etc.), care �înt de mare utilitate pentru învăţămîntul şc olar şi fără
de care nu p ot fi înţelese alte domenii ale tehnicii. In plus, energetica este
un domeniu al dezvolt ării ec onomice pe care s-a pus şi se pune în c ontinuare
un mare accent în ţara noastră, aceasta c onstituind baza industrializării ,
a c onstruc ţiei socialiste şi c omunist e.
:\Iuzcul p olit ehnic fiind ultimul desc his din tre cele patru muzee din
Pa latul Culturii, a beneficiat de spaţiul c are mai era atunci disponibil şi
care a fosl cu t olul nec orespunzător ca suprafaţă, pentru tematica pregătită.
De aceea, secţia "Energetica" deşi pare mică la prima vedere, este de o mare
e onciziunc şi de o densitate de informaţii tehnic a-ştiinţifice dusă la extrem .
Prezentarea mijloac elor d e producere ş i utilizare a formelor d e energie
în rvoluţia l or istorică pe plan mondial c u implicaţii c orespunzătoare pe plan
naţional este organizată pe sect oare t ematic e după c u m urmează : energia
hidraulică, energia eoliană, energia solară, energia mareelor, energia termică
energia electrică şi energia atomică.
La fiecare sec t or sînt puse în evidenţă principalele realizări în domeniul
energeticii din ţara noastră şi c ontribuţiile savanţilor români pentru că,
aşa c u m arăta t ovarăşul Nic olae Crauşescu "Oamenii de ştii nţă di n ţara
noastră sînt c ontinuatorii unor vec hi şi bogat e tradiţii de gîndire şi creaţie
ştiinţifică, ai unei val oroase moşteniri lăsate de iluşt rii înaintaşi c are au adus
o c ontribuţie remarcabilă la îmbogăţ.irra teza urului ştiinţei naţionale, in
clusiv al c elei univcrsale".3
Muzeul are menirea de a imortaliza aceste momen t e din creaţia tehnic o
ştii nţ i. fică românească şi a le fac e cunosc ute lumii.
l n general, mat erialul c ompli mcnt ar, cu rol deosebit în muzeele tehnice
adică m odelele, mac hetele şi dispozitivele experi mentale sint în stare de funcţi
onare, reuşind să rrdea principiul de lucru al diferitelor tipuri de mot oare
sau maşini cuprinse în t r matică.
Grafica muzeului deşi este exec ut ată într-o ma nieră estetic ă şi modernă,
sistem modul , pentru a permi t e oricînd modificări sau adăugiri , datorită
densităţii sale, este puţin obosit oare. Aceasta se desfăşoară pe două registre
suprapuse : în partea inferi oară sînt ilustrate momentele importante din
evoluţia energeticii pe plan mondial, cu implicaţiile sale pe plan naţional
referitoare la sect orul respectiv, iar în registrul superior, sînt prezentate
prin panouri monumentale, mari realizări moderne ale tehnicii energetice
r omâneşti în acelaşi sect or.
Trebuie să remarcă m c ă în muzeu s-a urmărit, aşa c u m prevăd principiile
muzeografiei, o prezentare selectivă a momentelor imp ortante din evoluţia
ştiinţei şi tehnicii, momente cu influenţe profunde asupra progresului civi
lizaţiei sau probleme c are au frămîntat lumea c ercetătorilor c hiar dac ă nu au
dus la rezultate c erte imediate.
După organizarea secţiei "Energetica" , activitatea desfăşurată de spe
cialiştii muzeului - s-a canalizat pe de o parte spre organizarea acţ i. unil or
_

3 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la Conferinta Safională a cereetcirii
din 25 octombrie 1971, Bucureşti, Ed. Politică, 197-1, pag. 18.
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cu publicul iar pe de alta, pe linia îmbogăţirii, c onservării şi cercetării c olec
!iilor în vederea pregătirii altor expoziţii de bază.
Astfel, in paralel cu creşterea c olecţiilor de energetică şi telec omunicaţii,
s-a creat o c olecţie de aparat e pentru înregistrarea şi redarea sunetului c are
a permis organizarea, in 1 966, a unei expoziţii într-o singură sală, proiectată
iniţial c a temporară dar cu aspect de expoziţie definitivă (amenajată de
I. S. "Dec orat iva" - Buc ureşti) şi c are din pri mele zile s-a bucurat de aprecie
rile publicului vizi tator. Expoziţia temporară, devenită ulterior permanentă,
a fost organizată atunci într-o singură sală (de 13 m. x 9 m.) la parterul
Palatului Cullurii. ln 1970, cu ocazia reorganizării Muzeului de istorie a
Moldovei, deoarece sala respect ivă se î ncadra .în spa ţiul necesar acestuia,
exp oziţia a fost mutată într-o sală similară t ot la parterul clădirii, unde se
lega mai bine cu circuitul de vizitare a Muzeului p olitehnic.
Interesul manifestat de vizitatori faţă de expoziţia menţionată, aglo
mcrarea mare de aparate expuse precum şi îmbogăţirea c olecţiei cu n oi origi
nale valoroase, sint motivele care au c ondus la extinderea ac esteia.
Aşa se face că, la 19 noiembrie 1 972, i ntra in circuitul muzeistic ieşean,
secţia " Inregistrarea şi redarea sunetului", reorganizată şi extinsă, unitate
muzeală unică in ţară, i nedită prin t ematica şi modul său de organizare.
Atit din informaţiile oficiale pe care lr deţinem , cît şi din impresiile
c o municate de numeroşi oaspeţi străini care au vizitat expoziţia in forma
veche şi in special după extinderr, reiese că aceasta se află printre puţinele
din lume. Este necrsar să precizăm : aparatE'le E'Xpuse nu formează o c olecţie
de instrumente muzicale, cum greşit se c onsideră uneori ; ar putea fi denumită
mai curind o c olecţie de aparate sau automate muzicale. După cum se ştie,
muue c elebre de instrumente muzicale se află in multe oraşe ale lumii, însă
c olecţii dezvoltate pe o asemenea tematică se întîlnesc foarte rar şi mai ales
aparţinînd unor partic ulari (Paris, Praga, Roma, Varşovia).
ln forma nouă, extinsă intr-un spaţiu triplu, c ompus din cinci încăperi,
c u o c olecţie mult îmbogăţită, expoziţia de bază cîştigă in plus, prin n oua
soluţie de proiectare, care permite stabilirea unui circuit logic de vizitare,
lăsînd tot odată spaţiu suficien t pentru vizitarea muzeului de căt re grupuri
mai numeroase, fapt i mp osibil inainte.
Avînd în vedere cerinţele muzeului de tip nou - dinamic - din zilele
n oastre, relevăm de la î nceput că menţinerea la zi a tematicii c el or două
secţii a c onstituit o preocupare permanentă a specialiştilor muzeului, de-a
lungul anilor.
Astfel, la secţia"Energetica" vin in sprijinul acestei i dei, înnQirile tematice
realizate in trei etape, cu privire la prezentarea in muzeu a unor c ontribuţi i
româneşti în acest domeniu (cele ale lui Dimitrie Leonida, Conrad Haas,
Herman Oberth, George Constantinescu, Henri Coandă, Ştefan Procopiu,
Alexandru Proca etc.) ca rezultat al rec onsi derării un or realităţi istorice
î n ţara n oastră, sc himbarea î n două rînduri a hărţii energetice a României
şi i ntroducerea momentului c rucial al primei aselenizări a omului. Totodată,
pentru a pune la curent vizitatorul cu c ele mai remarcabile noutăţi energetice .în
ştiinţa şi t ehnica m ondială şi naţională, s-a iniţiat un fel de expoziţie volantă (un
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

12

6

EUGEKJI\ URSESCU

panou c u zec e c ompartimente, montat la intrarea în muzeu) care se sc himbă
trimestrial, sau de cîte ori este c azul.
În acelaşi timp, prin ghidajele obişnuite (pentru grupurile de turişti)
sau c ele speciale (ghidaje-lecţii, pentru elevi şi studenţi) vizitatorii sînt in
formaţi la zi c u datele necesare privind tematicile prezentate în expoziţiile
de bază.
Totuşi, la sec ţia "Energetic a" se impun unele modernizări sau modificări
care sînt dictat e pe de o parte de ritmul rapid de dezvoltare a tehnicii în
general, pe de alta , de densitatea mare de exp onate şi deci de necesitatea
desc ongesti onării secţiei, măcar într-o oarecare măsură. Cel de al doilea
criteriu menţi onat ar fi impus sc himbări de structură şi pînă acu m, dar nu
au existat c on diţiile obiectiYe de care dispunem în prezent, adică spaţiul disponi
bil. Prin plecarea unor institu ţii din palat , s-a eliberat spaţiul în legătură directă
c u c irc uitul muzeistic actual , spaţiu c are înc ă din 1955 fusese destinat ex
tinderii Muzeului politehnic.
Dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii în zilele noastre impune i morta
Iizarea în cadrul muzeului a noi momente de răscruce. Anumite c reaţii tehnice
pe plan mondial, figurate prin grafică , c are ac u m 15 ani reprezentau perfor
manţe deosebite, astăzi sînt realizări obişnuite.
De asemenea, şi pe plan i ntern realizările moderne ilustrate atunc i
î n muzeu nu mai sînt c ele m a i elocvente. Situaţia se referă în special la registrul
superior al graficii unde figurează aspecte ca : barajul de la Bicaz, c azanul de
abur IPHOl\1, t urbina c u abur de 3 000 KW, tract orul KD-35 şi motorul său
D-35, termoc enlrala de la Paroşeni (aşa c u m se prezenta în 1960). Aceste
aspecte trebuie să rămîn{t în c ontinuare în grafic ă dar figurate în registrul
inferior c a momenlc import ante din dezvoltarea tehnicii energetice la noi
în ţară.
Ca realizări moderne, loc ul acestora t rebuie să fie luat de c reaţii româ
neşti cu care ţara noastră se mîndreşte ac tualmente pe plan mondial : baraj ul
hidrocentralei de la Porţile de Fier, cazanul cu circulaţie tip Benson, de
1035 tjh , unul dintre c ele mai mari din lume, turbina c u abur de 330 l\1\V•
Motorul Diesel-SaYiem de pe aut obuzul Roman-112 UD, tractorul Universal
650, termocent rala de la Brăila cu o putere de 1920 l\1\V, de peste 10 ori mai
mare decît a t ermocentralclor existente în 1960.
Vor fi necesare noi inl crYentii şi în registrul de j os al graficii. De exemplu ,
în partea i ntroductivă va trebui expus un panou c u reprezentarea sugestivă
a unităţilor fundamentale de măsură din sistemul SI înlocuindu-le pe c ele
vec hi din sistemul l\1. Kf. S. , c are sînt marc ate în prezent în muzeu.
La energia hidraulic ă se va putea ilustra turbina hidraulică Kaplan
de c onstruc ţie româneasc ă, de 1 78 MW, utilizată la Porţile de Fier, baraj ul
de Ia Vidraru (pe Argeş), iar c a performanţe mondiale, baraj ul şi hidrocenlrala
c ea mai mare din l u me (Krasnoiarsk - U.R.S.S.), de 6 000 MW.
. În cadrul energiei termice vor fi ilustrate realizările din domeniul energiei
geotermice pe plan mondial care cîştigă din ce în ce mai mulţi a depţi. Totodată
v or fi prezentate aspecte di n marile noastre termocentrale : Deva, lşalniţa ,
Luduş etc.
·
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In sec t orul motoarelor c u ardere i nternă vor fi prezentate noile realizări
in acest domeniu şi anume : m otorul rotativ Wankel şi motorul cu pistoane
libere. La m otoarele cu reacţie şi rac hete va trebui să apară o machetă după
avionul "Coandă - 1 910", o sinteză a zborurilor c os mice clasificat e pe domenii
şi destinaţii, modele după unii sateliţi reprezentativi, prec um şi reprezentarea
programului de c olaborare în cercetarea spaţială, " Soiuz - Apoll o".
În c adrul sect orului energiei solare se vor prezenta proiecte şi utiliză ri
ale acestei energii, la înc ălzirea clădirilor in timpul iernii şi răc irea acest ora
în timpul verii a mple (experimentări în S. U. A.).
La unele sectoare, în limita spaţiului existent, se vor introduc e Şi ex
ponate originale moderne cum ar fi: un m otor de Dacia-1 300 , un motor de
tract or U-65 1 M, un mot or de autoturism - AR0-240, unul de autoeami on
Roman -"Diesel", un c azan tip "Vui a", executat la Uzinele "Vulcan" şi
fără îndoială, hart a energetic ă a ţării, la zi şi cu obiectivele de perspectivă.
Astfel, folosind prilej ul organizării unei noi expoziţii de bază, c ea de
Telec omunicaţii, pe c a re muzeul o are în perspectivă apropiată, cu un minim
de fonduri, menţinînd în prop orţie de 80% aceeaşi grafică c e se poa t e deplasa
în spaţiu şi introducînd noile realizări ale tehnicii moderne româneşti se va
putea reorganiza secţia Energetica. Spaţiul mini m (a se vedea schema spa ţiului)
necesar dezvoltării Muzeului politehnic va trebui repartizat astfel : în primele
patru încăperi din spaţiul nou (ca merele 8, 9, 10, 11,) se va extinde prin
modernizare, sec ţia Energetica, iar în restul c a merelor (de la 1 2 - 1 8) se va
organiza noua secţie. Odată cu aceasta se va put ea valorifica în circuit de
vizitare şi c olec ţia de maşini energetic e grele, adevărate mărturii ale dezvoltării
t ehnicii din ţara noastră, maşini c are se află în spatele clădirii palatului ,
în dreptul spaţiului unde se va extinde muzeul.
ln c eea c e priveşte modernizarea ser jiei "lnrrgistrarea şi redarea sune
tului" nu se p o t rrcomanda schimbări esenţiale , deoa rec e in ar est domeniu
nu s-au făcut încă progrese remarcabile faţă de momentul organizării şi
mai ales p entru faptul că, pe parcurs sec ţia a fost mereu îmbogăţită cu n oi
cxponate d e mare interes muzeistir .
Aşa cum s-a menţi onat anterior, în paralel cu dezvol tarea c olecţiilor
pentru cele două sec ţii organizate dej a , s-a format o b ogată şi valoroasă c o
lecţie de piese privind evoluţia telec omunicaţiilor pe plan mondial şi naţional
c a re oferă în prezent posibilitatea organizării unei expoziţii permanente.
Un asemenea muzeu care să prezinte evoluţia şi problemele de bază ale
unui domeniu atît de modern ca al tehnicii, va fi deosebit de util pentru oraşul
n ostru, c onstituind un ·mijloc i mp ortant de iniţiere a tineretului în special
care manifestă un mare interes faţă de dezvoltarea electronicii ce stă la baza
t elec o municaţiilor.
Un argument in plus c are susţine organizarea unei astfel de expoziţii
permanente îl c onstituie existenţa in Iaşi a ,.Tehnot onului", una din cele
mai ·mari şi moderne întreprinderi de piese, aparate şi dispozitive electronice .
Atit elevii practicanţi destinaţi muncii în această in treprindere c î t ş i munc it orii
de aici, vor î mbina î n mod ut;i cunoştinţele necesare procesului tehnologic
m odern cu datele din muzeu, privind evoluţia şi p rincipiile c are stau la baza
'
func ţionării i nstalaţiilor respectivi'.
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Prezentarea tematirii în c a drul muzeului se va fac e c u ajutorul expona
telor originale, mac hetelor şi modelelor după anumite aparate istorice, care
v or fi în general în s tare de funcţionare precu m şi c u ajutorul graficii (desene
t ehnice, fotoc opii, diapozitive, stampe, t exte dezvoltate).
Din tematica de i dei a secţiei de telec omunica ţii, men ţionăm aici doar
capit olele mari şi anume: telegrafie, t elefonie, radiotehnică, televiziune şi
telec omunicaţii prin sateliţ . i .
În ac est muzeu vor p u t ea fi studiate şi admiralc apara t e de telegrafie,
teleimprimatoare şi centrale t elegrafice, telefoane şi centrale telefonice, o
frumoasă c olec ţie de aparate de radio de la cele mai vec hi pînă la c ele utilizate
astăzi,generatoarc de înaltă frecvenţă folosite la vec hile staţii de e misie din ţara
noastră şi televizoare, reprezentînd momente importante din evoluţia acestor
aparate. Televiziunea deşi este un domeniu atî t de nou, timpul a decis deja
soarta unor i nstala ţii depăşite, aşezîndu-le în rîndul momentelor c heie din
istoria tehnicii aşa cum este c azul celui de al doilea car de reportaj TV utilizat
în ţara noastră sau a uneia din primele instalaţii de t eleci nema c are se află
în patrimoniul muzeului. Acestea vor fi c u atît mai interesante cu cît vor
fi puse în func ţ,iune, bineînţeles în măsura în care vor permite piesele de c are
vom dispune.
Ar fi interesant ca în viitor să se organizeze şi alte secţii de muzeu,
aşa c u m s-a p rec onizat odată cu înfiinţarea acest uia, dar acest lucru nu este
posibil deoarece nu există nici patri moniu şi nici spaţiu de desfăşurare.
Singura expoziţie permanentă care se va mai pu tea organiza într-un
vii l or mai îndepărtat �i pentru care există deja un număr i mp orta n t de apara te
valoroase este "Tehnica foi ografică''. Pent ru aceasta se va putea folosi c amera
1 9 care nu este în legă tură direc l ft cu restul spa ţiului dar eare se pretează
la vizitare, fiind pe acelaşi traseu.
Dacă pină aici au fost expuse punc te de vedere ale specialistului de
muzeu în legătură cu rolul şi necesitatea dezvoltării 3Iuzeului politehnic ,
credem c ă este interesant să privi m muzeul in cauză şi prin prizma vizita torului
c are a luat c ontac t c u expoziţiile de bază a le acestuia.
O sin t eză in acest sens o c onsti tuie s tudiul din anii 1 972 - 1 973 , privind
relaţia cu publicul la Muzeul p olitehnic din laşi, din c are vom spic ui cîteva
i dei.
O primă c oncluzie care se despri nde pe marginea acestui studiu o c on
stituie cifra ridicată (35%) de elevi şi munci tori (18%), care vizitează muzeul,
c eea c e dovedeşte că acesta este util în ac tivitatea de docu mentare a tine
retului şi deci răspunde sc opu lui pentru c .a re a fost c rea t .
Semnificativă, d e asemenea, ne apare cifra care arată c ă aproape 50%
din lotul mediu (952) de vizitatori luat în studiu nu sîn t Ia prima vizită a
muzeului c i la a doua sau a treia, unii dintre e i menţionînd vizitarea de 5 - 1 0
ori.
ln c hestionarele pc c a re vizitatorii le-au c ompletat cu ocazia acest u i
studiu, una d i n întrebări c erea să s e precizeze c are muzeu d i n ţară le-a plăcut
mai mult. Astfel, din t otalul răspunsurilor l a această întrebare (menţi onăm
c ă nu toţi vizitatorii au răspuns iar alţii a u notat două sau trei variante),
,
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reiese c ă :Muzeul politehnic se află p e locul trei, p e locul 1 fiind Complexul
muzeistic . Nu trebuie omis fac torul subiec tiv c are ţine de loc ul şi mo
mentul c o mpletării respectivelor c hestionare şi care probabil I-au obligat
pe vizitator la un anumit grad de politeţe sau I-a u i nfluenţat in sensul
u nei afecţiuni mai accentuate fa ţă de l oc ul desfăşurării acţiunii , t otuşi
aspectul nu este de neglijat.
Mai multe din întrebări, puse sub diverse forme cereau vizi tat orului să
precizeze motivaţia vizitării Muzeului p olitehnic , c onsiderînd acest gen de
înt rebare un indice de sinceritate. Deşi o mare parte a vizitatorilor (68,9�.�)
o formează publicul tînăr, între 6 şi 30 ani, se observă din cele 4 76 de c hestionare
c o mpletate, că motivaţia p ornită din proprie iniţiativă, predomină net şi
este formulată sub următoarele variante : plăcerea de a vizita muzee (282
răspunsuri), motivul doc umentării (132 răspu nsuri) î mb ogăţ irea c ulturii
generale (119 răspunsuri), interesul pentru anu mite teme sau obiecte (64
răspunsuri). Vizitarea din motive sociale (de a însoţi prietenii, rude sa u c u
n oştinţe
22 răspunsuri) sau la rec omandarea fa miliei, prietenilor şi profe
s oril or (79 răspunsuri) este î ntîlnită mai rar.
Se observă c ă t oate varian tele de răspunsuri c onverg spre o direcţie
c omună c are duce la c oncluzia că muzeul este un instru ment util pentru
doc umentare, pentru ridicarea nivel ului de cunoşti nţe.
Un alt rezultat al studiului, care merită c omentat este acela relativ
la dolea nţele publicului vizi tator c u privire la înfiin ţarea unor muzee noi
în l oc alitatea de domiciliu sau în alte oraşe apropia t e. Din 137 răspu nsuri
obţinute (nu toţi vizitatorii au răspuns la aceast ă î ntrebare), c ele mai multe
au fost pentru muzee de ştiinţă şi tehnic ă, prcc izîndu-sc a desea nec esitatea
unor sec ţii de telec omunicaţii.
Beferi t or la modul act ual de organizare a sec ţiei "Energetica·• în
a fară de aprecieri, răspu nsurile precizează în mod c onstant c ă sec ţia suferă
din c auza aglomerării de exponate (spaţiu insuficient) şi necesită o oarec are
actualizare a tematicii. Aceste c oncluzii sînt în perfectă c onc ordanţă c u părerile
specialiştilor muzeului care depun toate eforturile pentru a face din Muzeul
politehnic din laşi un mijloc de propagandă şi mai util în vederea pregătirii
profesionale a tineretului şi a ridicării nivelului de c ul l ură generală a public u
l ui vizitat or.
-
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SSAIHES ET POSSIULE DE Dl�VEI.OPPE:\!Ei\T

Hc s umc
C'est une considcration gener al e sur ce que rcprcscntc t'c muscc a I'heure actuelle et ce
qu'il peut dcviendra dans l'avenir, en tcnant cumptc de scs possibilitcs dans l e cadre du Co mplexe
muscistiquc de lassy.
On discute le rolc du muscc dans la Sucictc contemporainc, puis OII presenlc le Musec
polytcchniquc de lassy, Ies plus importants momcuts de sun cv:Jlution, la prioritc et l'ordre
des scctions.
On prcsentc lJri"·cmcnl les chapitrcs du progranune de le section "l'Energctiquc", sa
rcalisation muscotcchnique. On dcmunlrc la lleccssilc de dcgagcr l'cspacc d'exposition et d'ac
tualiser sun programmt>, rcalise en HJ61.
On justific Ia nccessile d'organiscr a lassy une seclion de Telccommunicalion, possible
griicc au ricl1e patrimoine e xis tant , ainsi qu'it l'espace disponible.
En fin, on souliguc l'importance du �Iuscc polytechnique au poinl de vue des visiteurs,
cu utilisant les condusi uns de J'enquetc psycho-suciologiquc cntreprisc parmi les visilcurs du
muscc.
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