PATRIMONIUL MUZEULUI ETNOGRAF1C AL MOLDOVEI DIN IAŞI
EMILIA PAVEL

In acest articol sint prezentate succint etapele importante de dezvoltare a
patrimoniului Muzeului etnografic al Moldovei, marcate de anul lnfiinţărli sale
"Aşezămintele culturale" 1, iar fn anul 1955
1943. In anul 1951 muzeul trece la
muzeul se mută în Palatul Culturii şi în anul 1958 are loc deschiderea. muzeului
pentru public.
Preocupări pentru înfiinţarea unui muzeu etnografic al Moldovei la Iaşi, au
existat incA de la Inceputul secolului al XX-lea 2. "Prin stăruinţa ing. Virgiliu
Hălăceanu şi contribuţia mai multor donatori, s-a lnfiinţat acum
trei ani (1911)
un muzeu etnografic, intr-o sală rămasă de la fostul externat de fete din ograda
Minăstirii Golia. Sînt acolo adunate unelte, obiecte interesante, inscripţii lapidare,
documente istorice, arme, trăsuri vechi, stampe, odoare bisericeşti etc.". Din cele
arătate mai sus se vede clar că denumirea muzeului nu corespunde tematicii sale.
Ion Chelcea distins etnograf şi muzeograf a fixat definitiv profilul muzeului
etnografic al Moldovei, el fiind şi primul director al acestei prestigioase instituţii.
După cum susţine autorul, Muzeul etnografic are drept obiectiv principal : ,.a adu
na materialul necesar unei sinteze ştiinţifice etnografice şi de a constitui un ele
ment educativ pentru public" l. In legătură cu istoricul instituţiei muzeale ieşene,
găsim date intr-un articol recent apărut '
·
Muzeul etnografic al Moldovei de la a cărei infiintare s-au implinit la 16
februarie 1977, 34 ani şi 19 ani de la inaugurarea sa ara
un patrimoniu care
cifrează 9.698 obiecte reprezentind ocupaţiile din Moldova, industrii şi meşteşu
guri ţărăneşti, ceramică, mobilier, obiecte de uz casnic, interior ţărănesc, îmbră
cămintea oamenilor din Moldova, textile de interior, obiceiuri la diferite ocazii
şi de Anul nou, toate acestea constituind o monografie etnografic! a Moldovei.
Existenţa unui muzeu fiind condiţionată şi de patrimoniu, ne vom referi pe
scurt, la primele şi principalele colecţii cu care incepe muzeul, obţinute din do
naţii cu sprijinul directorului onorific al muzeului, 1. Chelcea, după a cArei con
etnografic al Moldovei, pe
cepţie şi insistenţă In anul 1943, ia fiinţă Muzeul
Ungă conferinţa de etnografie de la Facultatea de geografie a Universităţii "Al.
·
1. Cuza" laşi.
Prima şi valoroasa colecţie este donată de Maria şi Iuliu Pascu, cuprinzind
un număr de 340 obiecte : ceramică, lemn, ţesături, intrate in inventarul muzeu, In prezent Con.sUiul Culturii şi Educaţiei Socialiste.

2 N. A. Bogdan, Oraşul laşi, Iaşi 1914, ed. II-a, p. 271.
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lui sub denumirea de "Darul Mariei şi Iuliu Pascu". Această colecţie prezintă
interes şi pentru un studiu comparativ, deoarece obiectele ceramice şi de port
popular, majoritatea provin din Transilvania şi Banat.
Pină in anul 1951, acestei colecţii i se mai adaugă încă 313 obiecte de lemn.
obţinute din donaţii care se referă la ocupaţiile din Moldova, cuprinzind unelte
agricole, unelte folosite in vit.icultură, unelte de păstorit, obiecte de uz casni c,
.
sau unelte folosite in industria casnică textilă. Dintre acestea amintim colecţ1a
din Cuejd-Gircina-Neamţ, intrate in muzeu de la nr. iov. 430-494 in anul 1943
şi din care menţionăm doar citeva obiecte : toc de coasă inv. nr . 484, scafă de
pisat, inv.nr. 487, furcă de tors, inv. nr. 490, vatală inv. nr. 493 ; ladă de zestre
inv. nr. 494 etc.
Colecţia din Voineşti-Iaşi, intrată in anul 1943, cuprinde obiecte valoroase
ca : scaun de olar, inv. nr. 415 ; buhai, inv. nr. 416 ; toporişte cu lamă (coasă),
inv. nr. 420 şi virtelniţă inv. nr. 423 etc.
Tot din anul 1943, există şi colecţia de ouă incondeiate adunate de studen
ţii Facultăţii de geografie care urmau cursul de etnografie, intrate in muzeu de
la nr. inv. 341-363.
In anul 1945, citeva obiecte de la i nv. nr. 405-407, iar in anul 1946, două
obiecte de la inv. nr. 409--410.
Colecţia din Comarna-Iaşi, din anul 1948 este valoroasă atit prin numărul
exponatelor cit şi prin piesele reprezentative ce le cuprinde ca de exemplu :
rişniţa, inv. nr. 512, expusă in sala IU:.a in expoziţia de bază sau ştiubeiul de
sfărimat porumb, inv. nr. 501 din aceeaşi sală.
Obiectele intrate in anul 1949, inventariate intre nr. 542-619 sint obţinute
din donaţii. Dintre acestea amintim colecţia primită de la Muzeul de anti
chităţi Iaşi. In anul 1950, numărul obiectelor cifrează 33 de la inv. nr. 62G-653,
donaţii primite de la Muzeul de antichităţi Iaşi şi Biblioteca Universităţii.

tot

Pînă in anul 1951, activitatea muzeului este concentrată in jurul Conferin
de etnografie, care funcţiona pe Ungă catedra de geografie umană a Facul
tăţii de geografie de pe lingă Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, sediul său fiind
in biroul conferenţiarului I. Chelcea, în care erau depozitate cele 653 obiecte
etnografice şi valoroasa bibliotecă de specialitate, donată muzeului de către fol
cloristul din Fălticenl, Artur Gorovei.

ţei

Anul 1951 marchează saltul calitativ în dezvoltarea patrimoniului muzeu
lui. De la această dată, personalul ştiinţific instruit la diferite cursuri de muzeo
grafie, a inceput cercetări le sistematice de îmbogăţire a patrimoniului cu achi
ziţii de obiecte, alăturindu-se acestora şi unele donaţii.
Intt"e anii 1951-1954, muzeul işi avea sediul in str. Lăpuşnean u, actualul
local al Muzeului Unidi. In acea perioadă, activitatea muzeografică se efectua
in condiţii grele deoarece localul era in curs de renovare, iar aducerea la muzeu
a obiectelor era destul de anevoioasă din lipsa posibilităţilor de transport.
In această etapă de dezvoltare a muzeelor am adunat şi obiecte istorice.
care se aflau la diferite instituţii din oraş sau conace boie:rejti din alte locali
tăţi, deoarece se discuta organizarea unui muzeu istoric-etnografic la Ia..<;> i. Aşa
se explică intrarea in patrimoniul xpuzeului a colecţiei de obiecte istorice de la
Arhivele Statului Iaşi, de la Sfatul · popular regional (actualul Consiliu popular),
Biserica Nicot"iţă, Biserica Banu, Biserica Sf. Sava, Muzeul de antichităţi sau co
lecţia de cet"amică din Poiana-Tecuci, donată de cătt"e prof. Ecatedna şi Radu
Vulpe de la Muzeul de antichităţi Bucureşti . Obiectele istot"ice existente in pa
trimoniul muzeului au fost ultedor transfet"ate Muzeului de istode a Moldovei :
_stt"ana de lemn a lui Pett"u Rareş, făclii de breaslă, steaguri de bt"easlă, tubud
de lemn şi de cet"amică de la canalizarea oraşului, arme, halebarde, vase de
pot"ţelan de Sevt"es ca şi tronul ulti milor domni moldoveni expus in prezent in
Muzeul Unidi Iaşi.
Activitatea muzeografică din ţat"a noastt"ă luind amploare, in luna decem
bt"ie 1954, Palatul administrativ s-a tt"ansfo['IDat in Palat cultut"al, cu destinaţie
pt"ecisă, pentru adăpostirea muzee!Q[' ieşene. In luna martie 1955, patrimoniul
muzeului a fost mutat in actualul local, fiind valodficat intr-o expoziţie tempo-
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rari In care erau prezentate In special obiecte de lemn

priVind ocupaţiile de
bazA : agricultura, viticultura, păstorit şi meşteşuguri.
Din anul 1951 şi pină in anul 1953, patrimoniul muzeului s-a imbogiţit cu
valoroase colecţii etnografice, adunate din cele mai cunoscute zone etnografice
ale Moldovei, ce au fost expuse in expoziţia de bazA a muzeului, cd de exem·
plu oloiniţa cu berbeci, ciocane de la Volovăţ-Suceava, teascul cu pen e verticale
şi ciocanul de pisat sAmînţă de la Ulma-Suceava, ciobaca, barca mono:rilă şi
alte obiecte de plutărit de pe Valea Bistriţei. Deosebite valori etnografice sint
şi obiectele de pescuit din Fălciu-Huşi, chersinul de la Broscoşeşti Huşi, struj
niţa cu butuc de la Balci-Iaşi, tiparul de făcut colaci întregi la roată de la Du
meşti-Negreşti, scăunoaie de la Dobrovăţ-laşi, mobilierul de la Dăne.,ti-Vaslui,
eeramica de la Marginea-Rădăuţi şi Tansa-laşi, colecţia de port din zona laşi
(Mironeasa şi Rediu Tatar) sau din Boroaia-Fălticeni, colecţia de la Bilca-Rădă
uţi, Breaza-Suceava, Moldova Suliţa-Suceava, Fundul Moldovei-Suceava, Botuş
Cimpulung, colecţia Crăcăoani sau colecţia Pipirig-Neamţ şi altele.
După anul 1955, cercetarea de teren şi achiziţiile au fost continuate pentru
a se completa golurile tematice, în vederea definitivării lucrărilor şi deschiderii
muzeului. Din această perioadă menţionăm colecţia obiectelor din Vrancea, achi
ziţionată de la prof. Ion Diaconu ; colecţia de la Pomirla şi alte sate din jurul
Dorohoiului ; colecţia din Zona Neamţului, Pipirig şi Ghindăoani
sau colecţia
din Cimpulung şi Rădăuţi.
Studierea tipologiei zonale a valorilor etnografice, ne-au dus la concluzia,
că cele mai reprezentative tipuri şi variante treb uie să fie expuse in expoziţia
de bază a muzeului. S-a avut in vedere o tematică, care să cuprindă exponate
etnografice incepind cu cele mai vechi forme de viaţă, mijloacele de procurare
a hranei omului, precum şi practicarea de meşteşuguri şi industrii ţărăneşti, obi
ecte de mobilier sau ţesături de port şi de interior.
La 16 iebruarie 1958, cind a avut loc inaugurarea
muzeului, patrimoniul
dfra 3071 obiecte, dintre care numai 700 au fost expuse în
expoziţia de bază.
Inaugurarea muzeului a insemnat afirmarea muzeografiei etnografice ieşene, pe
plan local şi naţional, Muzeul etnografic al Moldovei fiind unul din cele mai
apreciate muzee de pavilion din ţara noastră.
Colecţiile muzeului Intre anii 1943 şi anul 1951, s-au constituit numai din
donaţii, patrimoniul cifrînd in acea perioadă un număr de 653 obiecte, dintre
care 340 piese constituie donaţia . Maria şi Iuliu Pascu. Tot din acel timp, men
ţionăm colecţia provenită din Gircina-Neamţ, Voin�şti-Iaşi, Comarna-Iaşi, Mu- .
zeul de antichităţi Iaşi, Biblioteca Universităţii sau alte obiecte donate de · stu
denţii Facultăţii de geografie Iaşi.
Creşterea colecţiilor pe ani, incepind din anul 1951, cind au inceput cerce
tările sistematice şi achiziţiile de obiecte in vederea organizării muzeului şi pină
in anul 1958, cind s-a inaugurat muzeul s-au făcut după cum urmează :
ln anul
In anul
In anul
in anul
In anul
in anul
fn anul

1951
1952
1953
1:g54
1955
1956
1957

-

131 obiecte,
596 obiecte,
344 obiecte,
409 obiecte,
158 obiecte,
351 obiecte,
405 obiecte,

inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.

nr. 654-785 ;
nr. 786-1382 ;
nr. 1383-1727 ;
nr. 172�2137 ;
nr. 2138-2295 ;
nr. 2296-2647 ;
nr. 2648-3053.

După inaugurare, patrimoniul muzeului· a fost îmbogăţit in continuare cu
noi colecţii, munca de cercetare ştiinţifică şi achiziţiile de obiecte muzeale du
dndu-se intr-un ritm susţinut.
Intre anii 1958 §i 1 976 patrimoniul muzeului a crescut cu
un număr de
d.528 obiecte. S-a insistat cu cercetările şi achiziţiile in toate zonele etnografic�
ale Moldovei, deoarec� influenţa oraşului car� s-a r�simţit in special in ultimul
deceniu, a dus la dispariţia ocupaţiilor casnice specifice gospodAriilor individu
ale, cit şi a unor obiecte de lemn sau ţesături de interior şi de port popular.
La sfirşitul anului
obiecte.

1976, patrimoniul muz�ului

cifrează
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Intre
astfel :

anii .1 958

Jn anul 1958
ln anul 1959
In anul 1960
in anul 1'961
in anul 1962
in anul 1963
in anul 1964
in anul 1965

in
in
in
in
in
in
in
Sn

anul
anul
anul
anul
anul
anul
anul
anul

in anul
in anul
in anul

şi

1976 repartizate pe ani,

- 169 obiecte, nr. lnv. 3054-3222 ;
- 191 obiecte, nr inv. 3224--3 415 ;
- 177 obiecte, nr. inv. 3416-3593
- 70 obiecte, nr. inv. 3594-3664
- 50 obiecte, nr inv. 3665-3715
- 504 obiecte, nr. inv. 3716-4220 ;
- 142 obiecte, nr. inv. 4221-4363 ;
- 442 obiecte, nr. inv. 4364-4806 ;
1968 - 362 obiecte, nr. inv. 4807-5169 ;
1967 - 973 obiecte, nr inv. 5170-6143 ;
1968 .- 488 obiecte, inv. nr. 6144-6832 ;
1969 - 757 obiecte, inv. nr. 6634-7391 ;
1970 - 715 obiecte, inv. nr. 7392-8107 ;
1971 - 402 obiecte, inv. nr 8108-8510 ;
1972 - 553 obiecte, inv. nr 851 1-9064 ;
1973 - 297 obiecte, inv. nr. 9065-9352 ;
1974 - 156 obieCte, inv. nr. 9353-9509 ;
1975 - 90 obiecte, inv. nr. 9510-9600 ;
1976 - 98 obiecte, inv. nr . 9601-9698.

.·

colecţiile muzeului

au

crescut

.

·

· '

;

.

.

.

.

_
Cercetările etnografice efectuate de speci8.liştii muzeului au contribuit la
lmbog'ăţirea patrimoniului, cît şi la valorificarea ştiinţifică a zonelor etnogra
fice 5, insuficient cunoscute şi neincluse in literatura de specialitate.

Colecţia de port popular şi

textUelor de

a

interior

Dintre importantele colecţii ce au îmbogăţit patrimoniul muzeului, menţi. onăm in special colecţiile de port popular şi a textilelor de interior, care cifrează
un număr de 3117 obiecte. Dintre acestea, textilele
de interior in nwnăr de
1363 pie��e, cuprind obi�te de categorii diferite, după cum urmează : 495 scoarţe,
lă.icere, păretare ; 12 cergi pături de invelit din lină ţesute în 4 iţe ; 5 scor:ţică
pentru drăgar ; 10 ţoale piua te ; 47 prostiri şi cuverturi de . pat ; 126 prosoape ;
427 ştergare ; 10 tindeie ; 66 feţe de masă ; 83 şervete ; 1 1 perdele ; 4 bucăţi
pînză pentru perdele ; 53 feţe de perină ; 4 cerşafuri ; 3 cusături pentru bucă
tărie ; 3 ţoale de cînepă ; 2 saci de cînepă ; 1 .vălătuc pinză in 2 iţe ; .1 vălătuc
pînză In 4 iţe.
Colecţia de port popular. îmbogăţeşte patrimoniul muzeu lui
cu un număr
de �754 de piese.

Costumul femeiesc

:

615 obiecte

5 conci ; 9 legături de cap ; 3 cîrpe (conci) cu fes ; 2 cîrpe (conci) fără fes ;
1 fes roşu ; 2 giţare ; 1 bonetă cu hurmuz ; 81 minişterguri ; 12 pinzături ; 1 ză
brenic ; 45 marame şi fîşie ; 6 batice. albe ; 23 casinci şi basmale femeieşti ; 5 şi
raguri de mărgele ; 16 gherdane de mărgele ; 1 zale de pus la git ; 285 cămăş1
femeieşti ; 64 cat�nţe ; 2 ţoandre ; 3 peştemane ; 7 fote ; 30 fuste ; 7 pestelci ;
12 oprege ; 6 colţuni femeieşti ; 2 "ciorachi.. femeieşti ; 3 perechi obiele ; 1 pe
reche ciubote femeieşti ; 3 veste (una din postav).

Costumul bdrbdtesc

:

359 obiecte

11 pălării ; 7 căciuli ; 168 cămăşi bărbăteşti ; 99 perechi iţari ; 1 ţesătură
pentru iţari 2 m. ; 3 perechi berneveci ; 17 izmene ; 7 chimire ; 7 curele din
piele late ; 4 curele cu ţinte ; 5 curele din piele cu rozete metalice ; 12 pungi
s Emilia Pavel, Portul popular din Zona laşilor, FA:Utura Meridiane, Bucu
reşti, 1975. Idem, Portul popu!Gr din Zona Iaşului, Iaşi, 1969 ; idem, Portul popu
lar dtn Zona Iaşuhd, laşi, 1970 ; iliem, Jocuri cu· md,ti Zona IG�i, 1971 ; idem,
Măşti populare moldoveneşti, Iaşi, 1'972.
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de ham ; 6 genţi din piele ; . 1 flanee de ltni (UnA i'oşie, ţesută ln 5 iţc! din linA
şi bumbac) ; 8 glugi ; 3 haine bulg� (un ilie şi 2 mintene).

Piesele de port comune costumului femeiesc şt bdrbdtesc :
777 obiecte
247 bete (cingători de UnA) ; 139 brlie ; 62 sum ane ; 1 chebuţl ; 1 clupcă ;
3 măntăi cu gugi ; 1 manta albă de mire ; 2 caţaveici ; 1 zlbun ; 86 cheptare
fără mlneci (cojoace) ; 12 cojoace cu mineci ; 1 bucată de cojoc ; 4 pielicele de
miel ; 124 năfrămuţe ; 67 traiste ; 3 perechi obiele ; 19 perechi opinci ; 4 aţe pen
tru opinci.
Colecţia obiectelor textile şi de port popular sînt adunate din importanteie
zone etnografice ale Moldovei : Rădăuţi, Cimpulung, Bazinul Dornelor, Suceava,
Valea Bistriţei, Neamţ, Fălticeni, Bacău' şi Vrancea. Valoroase colecţii de textile
şi costume populare s-au găsit şi in Zona de podiş (extracarpatică), In Bo�ni,
Dorohoi, Roman, Iaşi, Vaslui, Tecuci. Aceste valori etnografice şi de artă popu
lară reprezintă creaţia artistică popularA, ce atinge apogeul in a doua jumătate
a secolului al XIX lea.
Colecţia de lăicere şi scoarţe moldoveneşti se remarcă prin coloritul vege
tal, prin discreţia motivelor geometrice sau a stilizărilor vegetale.
Colecţia de ştergare din Rădăuţi, Fălticeni, Suceava, Valea Bistriţei, " alAturi
de ştergarele de Ună ţigaie sau borangic din Moldova extracarpatică constituie
un tezaur de valori unic, opere de artă realizate de talentatele artiste popul are
Indeminarea ţărăncei noastre pentru lucrul de mină a fost
remarcati de
călătorii străini care ne-au vizitat ţara încă din secolul al XIX-lea : "5ăricia
căsuţelor e invioratA de belşugul lucrurilor ţesute. . . Nu poţi călca un astfel de
prag, fără respect pentru energia unei femei ca aceasta, care lucrează greu la
cimp e o mamă plină de lngri j i re pentru copiii ei, ţese mai mult ea slngură
îmbrăcămintea a lor săi şi mai află vreme şi gust pentru ca să facă a Infiori o
asemenea industrie casnicA .. 6.
Colecţia de CE!l"gi, ţesute din lină. şi date la şteze şi dirste piese etnografice
de o mare circulaţie în zona muntoasă unde înlocuiau plapuma, in patrimoniul
muzeului reprezintă zonele : Suceava, Bacău, Vrancea
Ţesăturile de port din patrimoniul nostru, documente de o deosebită va
loare ştiinţifică şi decorativă, reprezintă toate zonele etnografice din Moldova.
Una din cele mai bogate colecţii de port popular din patrimoniul muzeului este
colecţia din zona Iaşi, care lipseşte din patrimoniul muzeelor centrale.
Colecţia de port popular a muzeului a fost popularizati Intr-o expoziţie
organizată la Iaşi in anul 1971 şi la Muzeul satului
Bucureşti in 1973, despre
care s-a amintit in reviste de specialitate : "Anul 1973 a Inscris in bogata succe
siune de expoziţii a muzeului satului din Capitala Romn_niei, o primă expoziţie
a unui muzeu din provincie. Este vorba de expoziţia de port popular moldove
nesc organizată de Muzeul etnografic al Moldovei din Iaşi ... ". In contextul por
tului popular moldovenesc, etnografii ieşeni au acordat o pondere deosebită por
tului popular romanesc din Zona Iaşilor, port care a fost abia ·de curind cerce
tat, publicat şi valorificat pe plan muzeal" 7•
-

.

,

.

6 Nicolae
Iorga, Istoria Rom4nilor prin cdli1tori, Ed. 11-a, Vol. I V., Bucu
1922, p. 223.
reşti, 1929, Ed. Casei şcoalelor, p. 153-154, Vol. III
Expoziţia de port popular moldovenesc la Muzeul Satu
1 Nicolae Dunăre
lui Studii şi cercetdrl de istoria artei, seria artă plastică, Tom. 21, 1974, p. 145.
nr. 4, 1973,
Revista Muzeelor
E �ilia Pavel, Portul popular moldovenesc,
p. 328-330.
-
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R e s u m e
Le musee et.hnographique de la Moldavie a ete fonde en 1943 etant ratta
che a la conference d'ethnographie qui fonctionnait aupres de la chaise de geo
graphie humaine ă la Faculte des sciences de l'Universite ,. Al. 1. Cuza" de Iassy.
Le directew- honorifique de ce musee fut le maitre de conferences 1. Chel
cea. A sa perseverance nous sommes redevables de la creation du Musee etno
graphique de la Moldavie, ă Iassy, en 1943.
La premiere collection qui a mis les bases du Musee ethnographique de la
Moldavie a ete donnee par Maria et Iuliu Pascu. Elle comprend 340 objets.
A la meme epoque le folk1oriste de Fălticeni Arthw- Gorovei a donne au
Musee sa bibliotheque comprenant des ouvrages de folklore et d'ethnographie.
En 1951, le Musee a ete transfere aux .,Etablissement culturels". Il fut dote
d'un schema et d'une budget.. A partir de cette annee commencent les recher
ches systematiques en Moldavie pour organiser le Musee.
De 1952 ă 1955, le Musee a eu son siege ă lassy, rue Lăpuşneanu dans !'ac
tuei bâtiment du Musee de l'Union (Muzeul Unirii), au premier etage. A la suite
de la revolution culturelle de Roumanie, en decembre 1954, le Palais Adrninis
tratif de Iassy a ete transforme en Palais culturel destine ă reunir les musees
de Iassy. Au mois de mars 1955, les collections du Musee ethnographique ont ete
transferees dans l'actuel local.
Le 16 fevrier 1958 lorsque fut inaugure le Musee ethnographique, il posse
dait 3071 pieces, parrni lesquelles seulement 700 furent exposees ă l'expositioo
de base.
De 1958 ă 1'9 76 les collections du Musee ont augmente
de 6528 pieces si
bien qu'en 1976 le Musee possede 9698 pieces.
La collection de costumes populaires et de tissus d'interieur comprend
31 17 pieces, dont 1363 sont des tissus d'interieur et 1754 des costumes populaires,
costumes de femmes et d'hommes moldaves. Ils constituent la plus riche collec
tion de costumes populaires de la zone de Iassy.
Au siege du Musee, en 1974, fut organisee une exposition de "tapis de Mol
davle" Furent alon exposees les plus valeureuses pieces de ce genre, la majo
rite etant des tapis centenaires de la Moldavie extracarpatique. Les collections
du Musee ethnographique ont fait l'objet de diverses etudes qui ont ete publicees
cea dernieres annees.
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